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 2034/ יפומבמכרז 
 קריית שמונהב שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל

 
                  החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ באמצעות שמונה ריית עיריית ק

מזמינה בזאת הצעות מקבלנים ובעלי מלאכה להציע הצעות למכרז  )להלן: "החברה"(
 .שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל בקריית שמונה

במשרדי  ,כולל מע"מ שלא יוחזרו ₪ 1,000את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש תמורת 
 206.092. שני מיוםהחל  3החברה הכלכלית קריית שמונה הפועלת בכתובת טרומפלדור 

 .פעילות החברהבשעות 

במשרד מפגש  .0001:בשעה  206.029. ניש ביוםכנס מציעים וסיור קבלנים יתקיים  .1
 חובה{.לא } שעהחצי  -כסיור קבלנים יארך בקריית שמונה.  החברה הכלכלית

           06.07.20שני מיום את ההצעות יש להחזיר במסירה אישית, עד ולא יאוחר  .2
, מלאים  בלשכת מנכ"ל עיריית קריית שמונהבתיבת המכרזים  12:00בשעה 

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

על המציע לוודא שמילא באופן תקין את כל מסמכי המכרז וצירף את כל המסמכים  .3
משום שמרגע הגשת ההצעה, לא יהא רשאי המציע לבטל ו/או לשנות את הרלבנטיים, 

 הצעתו.

רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום  על הקבלן המשתתף  במכרז להיות קבלן .4
ובסיווג כספי , א'  131, 100 1ג'סיווג  1969 -קבלנים לעבודות הנדסה בנאית התשכ"ט 

 מתאים.

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

 באסמכתאות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.   

  ימים לפני סגירת המכרז.3שאלות והבהרות של הקבלנים עד  .6

 ת ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.מתחייבת לקבל א מזמינהאין ה .7

לטלפון                       8:00-16:00ה' בין השעות -לפרטים נוספים ניתן לפנות בימי הפעילות א' .8
 למנכ"ל החברה הכלכלית. 04-6902539

 מנכ"ל -קדוש דני                                                יו"ר - שטרן אביחיעו"ד      

 מהחברה הכלכלית קריית שמונה בע"

mailto:mazkira@kalkalit.com
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 2020 ינואר
 

 רחוב האצ"לבגן  – ית שמונהריית קרייע
 מפרט טכני מיוחד

 
 :ןמתכנ

 בע"מ מידות ומעשי נוף - בניהו טל
 04-6020604-משרד

 050-4976800-ט.נייד

 04-6020603-פקס

 
 _________  מכרז/ חוזה מס' 
 
 
 
 

 מערכת מסמכים 
 

 רףמסמך שאינו מצו מסמך מצורף המסמך

  הצעת הקבלן מסמך א'

  'מסמך ב
החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י 

 (2005אפריל ) 3210קבלן מדף 

  מסמך ג'

י לעבודות בניין של הועדה הבין משרדית להמפרט הכל
, ומפרטים םהרלוונטיי)האוגדן הכחול( על כל פרקיו 

ית מוקדמות בהוצאתם העדכנ -00 כלליים אחרים והן פרק
לפרקים  המצורפיםים רמחי ולתכולל אופני מדידה ותכ

 אלה.
המפרט הכללי על פרקיו השונים, במהדורתם האחרונה 

 מהווה חלק ממסמכי העבודה.

  תנאים כלליים מיוחדים 1מסמך ג'

 2מסמך ג'
ואופני  מפרט מיוחד

 מדידה מיוחדים
 

  כתב כמויות מסמך ד'

  תוכניות תמערכ מסמך ה'

  חוברת פרטים סמך ו'מ
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 מיוחדים יםיים כללאתנ - 1'ג מסמך
 רד ממכרז / חוזה נפלק בלתי המהווה ח

 

החוזה או ג' )\ומהמסמכים המצורפים לבין מסמך ב' יותר או אחד ן בי בכל מקום שקיימת סתירה
, המסמכים (ילהמפרט הכלאו \ו 3210הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן מדף 

ואופני  מפרט מיוחד, תנאים כלליים מיוחדיםינם: מצורפים ההמסמכים ה. המצורפים הם הקובעים
 .חוברת פרטים, תוכניות תמערכ, כתב כמויות, מדידה מיוחדים

 
 קדמותכללי ומו  -  00פרק 

 .3210ובחוזה מדף  עדכניתמהדורה  במפרט הכללי 00המהווה השלמה לנאמר בפרק 
 

  אור העבודה:ית 00.01
קני משחק, ריהוט גן, הצללה ואחזקה מת, הקיגינון, הש, עבודות פיתוח מכרז זה מתייחס לביצוע

 . שמונה בקריית רחוב האצ"לבנמצא  שרא פ"בשצ
  .הביצוע המוגדר בתוכניותתחום העבודה עפ"י תחום 

  :דה כוללתבוהע
 עבודות הכנה ופירוק •
 צורת דרך והידוק שתית או מילוי,/ישור ע"י חפירה וי חישוף, •
 מצעים  •
 לספסירות תמך וק ותקיר ,רחבות אבן ,שבילי בטון ,בני שפהא •
 ומעקותגידור  •
 ותאורה שמלתית חתשעבודות  •
   חקמתקני מש •
 ללהצה •
 והשקיה גינון •

 
אין  -תכניות וארת בות, ועל כן עבודה המתכהשלמה לתכניות וכתב הכמוי יש לראות את המפרט 00.02

 .ח שתמצא את ביטוייה הנוסף במפרטזה מן ההכר
 

  תנאי עבודה 00.03
מנע ייצוע ולהבבשאינם  יש להקפיד שלא לגרום נזק לשטחים ,בגנים קיימים ותעבודהקב ביצוע ע

 ."להשטחים הנכלים על  מעלית
 

  אתר העבודה 00.04
 לות העבודה.ורק בגבועבוד אך מצב הקיים וליש להתחשב ב רבה למגורים.בקהעבודות מבוצעות 

הקבלן הזוכה בתושבי המקום ובעוברי אורח. על  העבודות ייעשו תוך התחשבות מקסימלית
 ה.ך העבודגישה ומעבר להולכי רגל בכל מהל לאפשר

ים מקומיים למצב הקיים, עם אפשרות של שינוי ידרשו עבודות התאמהעבודות הפיתוח באתר 
ה או שינוי, על הקבלן ליידע את המתכנן ואת שאל בכל .צב שיתגלה בשטח.בתכנון, לאור המ

חירי הקבלן ובתנאים של הסבירה כלולים במ המפקח לפני כל עבודה. שינויים כאלו, במידה
 .עבודה זו

ם בו, , באופן יסודי, את התנאים הפיסייכי ביקר באתר ובדק ו, מאשר הקבלןאת הצעתו בהגיש
י וודה ולאחסנת החומרים. מיקום קווי לעבשה אליו, את השטח הפנאת סוג הקרקע, את הגי

י למד והבין את מאשר הקבלן כ ,כן חשמל, מים וטלפון, מיקום מאושר לסילוק פסולת. כמו
הקבלן בכתב  פים. המחירים שיציעוכתבי הכמויות המצור ות, התכניהתנאים המפורטים

אי האתר לל תננה בגוהמקריות שתידרשהוצאות הכלליות הלים את כל הכמויות, יחשבו ככול
 .וסביבתו

 
  שמירה על איכות הסביבה 00.05

י בעו ע"י הרשויות המוסכמות ו/או ייקבעו ע"הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנק
 .המפקח יעות רצוןרעש, לשב ע זיהום הסביבה ומטרדינוכדי למ המפקח,
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  חומרי נפץ 00.06
 .אסור בהחלט רי נפץ במסגרת הצעה/הסכם זההשימוש בחומ

 
  היום בימי חולבשעות עבודה  00.07

שבת, במועדי בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, ב
העבודה היא בלתי נציג המזמין, מלבד אם  אתבכתב מ ישראל או בימי שבתון אחרים ללא היתר

מפקח ועליו לקבל את , יודיע הקבלן על כך לנציג הנעת או הכרחית בהחלט. במקרה כזהנמ
 .מוקדם. כל אישור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג ע"י הקבלןישורו הא

 
 רגידו 00.08

  הרשותע"י  בעכפי שיקשלט אתר בנוסח -על הקבלן להקים באתר על חשבונו
 מסוג  מ', 2.00ות יהיו בגובה הגדר ,, סביב העבודותשלטי אזהרה, גדרות מ'+ 1.00-1.50במידות 

הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד  –להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש  ,איסכורית
פרד ות הקבלן. הנ"ל לא ישולם בנעלשארו בבנ"ל ע"י הקבלן וייהיפורקו העבודה. בגמר העבודה 

 .ול את ההוצאות במחיר ההצעהועל הקבלן לכל
  

 כניותתו 00.09
 .מכרז"ל"ת ולמכרז, ומסומנ תותוכני ןינרז/חוזה זה הת למכות המצורפוהתוכני

 "לביצוע".מסומנות  לפני קבלת תכניותת ובתכניכל פעולה אין לבצע 
 

 תוכניותאי התאמה ב 00.010
ת ואת המסמכים מייד לאחר קבלתם ועליו להביא לתשומת לב ועל הקבלן לבדוק את התוכני

 .כנןתת על כך מהמולקבל הוראוהים ובגבכל טעות במידות תאמה או ה כל אי ןתכנהמ
, תכנןכך מהמ ראות עלשבמסמך, ללא קבלת הו א לפועל את העבודה לפי הטעותאם הקבלן יוצי

 .שבונויתקן את הטעות על ח
 

  סידורי ההתנקזות 00.011
זים אל נקחים המתבהמשך העבודה על כל שלביה חייב הקבלן לדאוג לניקוז המיידי של כל השט

, תבוצע על זות הזמניים, לרבות פתיחת תעלותחת סידורי ההתנקשטח העבודה וממנו. הבט
ן הקבלן ה וייגרם נזק עקב אי ביצוע, יתקם. במידם להנחיות המפקח במקוחשבון הקבלן בהתא
 .את הנזק על חשבונו

 
  תקופת הביצוע 00.012

מן התאריך שנקבע יום  30 וםבתר מאשר על הקבלן לסיים את העבודות, נשוא חוזה זה, לא יאוח
עריית קריית עם ההסכם  או לפי ודה )צו התחלת עבודה(, בהוראתו להתחלת העבהמזמין ידיעל 

 .שמונה
 

 מהנדס באתר 00.013
קבלן למלא אחר ההוראות הבאות: בא של מסמך ב', על ה 13לפגוע בנאמר בסעיף  בנוסף ומבלי

ס רשום בפנקס המהנדסים נדשהוא מהכוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" 
מנהל בביצוע ת ובעל ניסיון מספיק, לדעת ה)חמש( שנים לפחו 5תק מקצועי של לים עם ווהאדריכ
 דרש בחוזה זה.הסוג הנעבודות מ

 
 אתר ההתארגנות 00.014

. גבולות האזור ייקבעו ע"י המזמין בזמן הפרויקטשל הקבלן יהיה באזור אתר ארגנות אתר ההת
 סיור הקבלנים.

 על כל המשתמע מכך. של הקבלןהיה באחריותו הבלעדית ארגנות יתאזור הה
 

 תרניקיון הא 00.015
כל סוג שהוא אלא מחוץ לאתר במקומות לת מהאתר. אין לשפוך פסו על הקבלן לשמור על ניקיון

ההיתרים וסילוק החומר הינו באחריות על ידי הרשויות הנוגעות בדבר. טיפול בקבלת מורשים 
הקבלן לקבל אישור מוקדם זו. על  , ולא ישולם בנפרד עבור עבודהןשל הקבלהמלאה והבלעדית 
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 .ןהרישיוולפעול על פי תנאי  לפני תחילת העבודה, שותמהר
לגבי חומרי חפירה/חציבה, מילוי, פינוי  לא תוכר כל תביעה בגין זה. ליתר הדגשה, מדובר גם

 ולת באתר וכן כל חומר אחר שייקבע ע"י המפקח.ופרוק פס
 

 כבישים קיימים פניל נועה עת 00.016
ורק באמצעות כלי  והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אךכי העברת ציוד וחומרים , הן לצרהכל תנוע

יים ושהחומר המועמס על כלי בגלגלים פנאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נק מצוידים רכב
לן על קבינקם ה במידה ובכל זאת יזוהמו כבישים קיימים הנסיעה. הרכב אינו מתפזר בזמן

 ת הוראה על כך מהמפקח.ומיד עם קבל חשבונו
 

 ציהרוקואישורי בטיחות, נגישות, קונסט AS MADE וכניותת 00.017
של  מדידה לאחר הביצוע שה סטים של תוכניותלוש הקבלן, ללא תשלום, עם גמר העבודה יגיש

 . תוכניות אלו יוכנו בהתאם ולפי דרישות והנחיות(AS MADE) כל העבודות כפי שבוצעו למעשה
 , ולאחר שנבדקוAUTOCAD בתוכנת ומך, יוכנסדה ע"י מודד מודיעפ"י מ התוכניות יוכנו .רשותה

 טור(.ת )תקליעל גבי מדיה דיגיטאליואושרו ע"י המתכננים יופקו 
וכל גורם  ציהונסטרוקקנגישות, בטיחות, י אישור ,נובו, על חשקבלן לספקעל העבודה עם גמר ה

 .דרשינוסף שי
 

 שיונות ואישוריםיר 00.018
שיונות יתחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הר לפני

יועץ נגישות,  צלא על חשובונו, ותהתכני , לרבות אישורוהאישורים לביצוע העבודה לפי התוכניות
 ,ןמתחייב המזמין לספק לקבלה לצורך ז. דרשיוכל גורם נוסף שיונסטרוקטור ק ,ביסוסבטיחות, 

ות ונשייכל הדרוש להשגת הרוכניות והקבלן מתחייב לטפל בלפי דרישתו, מספר מספיק של ת
הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת 

בסעיף זה  ותלה רשוישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המייהר
ויות משרד התקשורת, חב' "בזק", רשרית, משרד ממשלה, חברת חשמל, וזהינה: מועצה א
מחלקותיהן, מע"צ, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, רשות שמורת  ת על כלאזוריות ומקומיו

 הטבע וכו'.
 

 םזמנילוח  00.019
לביצוע העבודה.  יבנים מחימיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמ ימים 7הקבלן יגיש למפקח תוך 

והשלבים השונים של , והוא יקיף את כל התהליכים ם יאפשר מעקב אחר שלבי הביצועינלוח הזמ
ל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים יצוע ושהב

 לאהקבלן וכל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, העדכון וכו' יחולו על  המחייב.
 קח. לוח זמנים זה יעודכן אחתיוכן לפי שיטה שתאושר ע"י המפ חישולם עבורם בנפרד. הלו

 לחודש ע"י הקבלן.
 

 רי עדיפויותדס 00.020
ת אחרות תוך כדי ביצוע העבודה רשאי המזמין, במידה ועבודה כלשהיא מתנגשת עם עבודו

 תוספת במחיר.ל , ללא כבאתר, לשנות את סדר הביצוע ולחייב את הקבלן לעבוד בלו"ז אחר
 

 עתיקותות הורש הטבעקשורת, רשות שמורות בזק, משרד התחברת החשמל,  עם םוח ותאפיקו 00.021
קרקעיים קיימים -העבודות יבוצעו בקרבת קווי חשמל אוויריים ותתחלק מ -ל חברת החשמ

לבצע העבודות בתאום עם חברת החשמל ובפיקוחם. הקבלן יזמין את מפקחי ומתוכננים. יש 
 להם. עבכל שלב של העבודה הנוג מלברת החשח

בתאום עם  לבצע העבודותפון. יש התשתית יבוצעו בקרבת קווי טלחלק מעבודות  –בזק חברת 
 להם.ובפיקוחם. הקבלן יזמין את מפקח חברת בזק בכל שלב של העבודה הנוגע  רת בזקחב

רת החשמל, חבכגון:  כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי, כולל הסעתם לשטח וחזרה,
 .עת הקבלן, כלולים בהצמורות הטבע וכו'שורת, משטרת ישראל, רשות שהתק ד, משרבזקחברת 

 יעשה כפי שמתבקש בחוק העתיקות.ות העתיקות תאום עם רש
 

  על חשבון הקבלן. בדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן, תהיה 00.022
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ויות ולא ישולם עבורן כמשבכתב האלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים  הוצאות
 רד.בנפ

יקוח אומים השונים, כולל פים גם את התשלום עבור כל התימחירי העבודה בהסכם זה כולל
עולות זמנת מפקחים שונים הנחוצים לשם ביצוע העבודה. לא תשולם כל תוספת כספית בגין פוה

 רשות כלשהי. אומתכנן  תאום אלו, ללא הבדל אם התאום הוא עם קבלנים אחרים, או עם גורם
 

 ה ערך" מוצר "שוו 00.023
 ן להציעה, פירושו שרשאי הקבלאם נזכר במסמכי הצעה/הסכם ז )ש"ע(, המונח "שווה ערך"

נוי במחיר מוצר שווה ערך מבחינת טיבו של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שי כאלטרנטיבה
בין אם המוצר הוחלף , דריכלהאו הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח

 .הקבלן ובין אם ביוזמת המפקח ביוזמת
ריים של חומר, ציוד, מוצר הוי מסחזכרים שמות וסימני זיכל מקום בהצעה/הסכם זה בו מוב

יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב  , נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר.וכו'
זה. כל הנאמר בפרק צר שווה ערך כמשמעו בסעיף מולהציע  ערך" והקבלן רשאי לידו "או שווה

 ג' חל גם על מוצר שווה ערך.של מסמך  001
 

 גימותאישורים לדוגמאות וד 00.024
בוצעו לפי כל הפרטים, הציוד, תוכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי י

המתכנן וכן כל  וראת איש בחירת האדריכל או המתכנן או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל
י התאריך לא יאוחר מאשר חודש אחד לפנ שתידרש ע"י המפקח, יוגשו למפקח דוגמא אחרת

 ע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא.ת הביצושנקבע להתחל
ת המפקח ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראו על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת דגימות

מוצר שנפסל בבדיקה קודמת ה. הוצאות בדיקה חוזרת של יקאות הבדולמסור למפקח את תוצ
 על הקבלן בנוסף לנ"ל.יחולו 

 
 מיםנים ומתקנים קיית למבאחריו 00.025

תקן הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו, וי
קעי, על הקבלן קרתקן תת על חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מ

 ן הטיפול בו.למפקח ולקבל את הוראותיו על אופלהודיע מיד 
די למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, יחות כת והבטל אמצעי הזהירוהקבלן ינקוט בכ

 אמור.ל נזק או פגיעה כבאחריות מלאה לכ אויישבמתקנים ובתכולתם 
ולוודא כי על פרטי הכלי והמפעיל  פקחלמ עלהודי לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, יש

ם וכיו"ב. יוב, מיחשמל, תקשורת, קווי בבתוואי החפירה, כגון: כבלי  ותאין כבלים או צינור
בל ובין אם לא קיבל באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קי איישהקבלן 

 .אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר
יר בזאת כי זק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהגרמו לנם נגד קבלנים אשר ימוריצעדים חיינקטו 

ותם מבנים ומתקנים קיימים, ומתחייב יגרם לאאחריות מלאה לנזק שי הוא מקבל על עצמו
ת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשא

 כתוצאה מהנזק הנ"ל.
 

 דותקבלני משנה של הקבלן ככלל ובעבולא לאשר  את הזכות לאשר אורים ומנים שהמזמי 00.026
בעבודות ייחודית  ובעלי סיווג ניסיון בעליהמשנה/קבלנים להיות  המיוחדות בפרט. על קבלני

יות ובפרטים. בכל מקרה, בחירת הקבלן המבצע ואומנותיות מהסוגים המפורטים במפרט, בתוכנ
 .תכנניםמותנית באישור המ

 
 חביטו 00.027

זמין ואת המפקח ביטוח המ יו, את קבלן המשנה מטעמו, אתלן יבטח את עצמו, את עובדבקה
בת המזמין והפיקוח '. פוליסת הביטוח תכלול שיפוי לטווח צד ג)"כל הסיכונים"( וביטקבלני 

 יטוח המצ"ב במסמכי המכרז ע"י המועצה.נספח הב והכל לפי באחריות צולבת,
לן והוא לבדו בהוצאות בהק איישביטוח מסיבה כלשהי, את הח לממש נדרש המזמין או המפק

ית מכספים פות עצמכות סכומים בגין השתתעצמית". המזמין יהיה רשאי לנ"השתתפות 
 המגיעים לקבלן.
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים – 2ג' מסמך

 רד ממכרז / חוזה נפלק בלתי ח ווההמה
 

 חשמל מתקן  –  08רק פ
 עדכנית.ני חשמל מהדורה למפרט כללי למתק 08לפרק  השלמה המהווה

 
 אור העבודהית 08.01

 אורה קייםלעמוד ת בוריח •

 התשתיות חשמל ותאור    •

 התאורנסי פ    •
 

  בדיקות ואישורים 08.02
 המתקנים, חשמל ותאורה, יבדקו ויאושרו על ידי:

 המפקח •

 מוסמךחשמל בודק  •

 ג הרשותנצי •
 .ובאישור המפקחגודל החיבור ל מתאיםשיון יהעבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל ר

 
 לתשתיות קיימותהתחברות ו תאומים 08.03

ישוב בתאום עם האחראי על התאורה ו לעמודי התאורה הקיימים באתר בתאורה יחוברמודי הע
 .ובמועצה

 שבכתב  הכמויות.ידה מחירי היחכל התאומים הנ"ל באחריות הקבלן המבצע וכלולים ב
 

 גופי תאורה ועמודים 08.04

 גםסוג ודע"י הקבלן המבצע. מסופקים התאורה ועמודי גיהם השונים ורה לסוגופי התא •
 הכמויות ובאישור המתכנן והמזמין פי אחד הדגמים המפורטים בכתבהפנסים ל

 ומיםאספקה והתקנת העמודים כוללת את כבלי החיבור בין המגש לפנסים ברגים א •
 דסקיות וכו'.

כמות זרוע ולא קשר לסוג הסים, ללהתקנת העמודים כוללת גם הרכבת זרועות ופנ •
 נסים.הפ

 .גשים יסופקו ע"י הקבלןהמ •
 

 רוק מערכות קיימותיחיבור ופ 08.05
ל הקבלן לודא בעת הביצוע שלא מתנתקות מערכות תאורה קיימות כתוצאה מבניית המתקן ע

 ורה.אעל הקבלן לודא המשכיות התדש. הח
 כנית.ויפורקו עפ"י המוגדר בתעמודי תאורה קיימים 

 לתשלום דידהי מופנא 08.06

 ויותפ"י התאור בכתב הכמעדה ,המדי •

אם נרשם אחרת  במפורש  כל שנרשם בכתב הכמויות מתייחס לאספקה והתקנה אלא •
 כמויות.ה  בכתב

 היחידה. קבלן יהיו כלולים במחירישים מהאומים הנדריכל הת •

ה ע"ח תהי ,רשאם תיד ,חוזרת של מתקן החשמל קההתשלום עבור בדי •
 המבצע. הקבלן /החשמלאי
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 עבודות פיתוח  –  40רק פ
 עדכנית.מהדורה  - כלליהמפרט ב 40פרק נאמר בהמהווה השלמה ל

 
  כללי 40.01

 ח ללא הגבלת מרחק.יפונו לאתר מורשה ע"י המפק דפי עבודות עפר ופירוקיםעו

 עפר  עבודות •
ובעבודת  חאשר יאושר ע"י המפקניים מסוג אעות כלים מכודות העפר תבוצענה באמצעב

כל זאת  –קרקעיות -לאורך קירות קיימים ומערכות תת –הנדרשים מקומות ידיים ב
 ללא תשלום נוסף.

  הקרקעטיב  •
בדק את מבנה וסוגי הקרקעות קר במקום לפני הגשת הצעתו ורואים את הקבלן כאילו בי

הקרקע או טעות  סר הכרה מספקת של טיבתוכר כל תביעה מנומקת בחותר. לא בא
ימצא הקבלן את דוגמאות הקרקע  וןסייידוחי נבוצעו קחנה וכיו"ב. במקום שבאב

אינו  ים(, אולם מידע זה שקיבלן הסוגמהקידוחים במשרד )או חתכי קרקע עם סימו
 .מחייב את המשרד

 
  מיםשחק קייפירוק מתקני מ 40.02

סון בריכוז המועצה בתחום ק, יועברו למקום אחומתקני המשחק הקיימים באתר ומיועדים לפר
 ובהתאם להנחיות המפקח באתר. ה,יקבע ע"י המועצאחר ש מקוםאו ב/ו הישוב כפר חרוב

ההתקנה  המתכנן,באתר ויועתקו למקום שיורה  דים להתקנה מחדש יאוחסנושמיועמתקנים 
 מך לפי תקן מאושר למתקני משחקים,ודק מוסאישור ב כוללת,

לק ף את החכלשהי למתקנים, יהיה על הקבלן להחלי ההעתקה תיגרם פגיעההלך במידה ובמ
 או לתקנו בהתאם להנחיות המפקח./הפגוע ו

 פי ההנחיות לעילומפלט למדידה ותשלום:  יח' ק
 

 וקירות אבן ,מסלעות מעקות,פרוק  40.03

 או בטון /ו תן משתלבאבפרוק מדרכה מ •
 למקום ריכוז בישוב או/ו מורשהומר לאתר לוק החיהעבודה כוללת פרוק המדרכה וס

 .עפ"י החלטת מנהל הפרויקט
 מ"ר-וםותשלדה מדי

 אבן גן פרוק •
  מורשההעבודה כוללת פרוק ופינוי לאתר 

 מטר אורך-מדידה ותשלום

  סלעיםפרוק  •
 התר מורשהעבודה כוללת פרוק ופינוי לא

 מטר אורך-מדידה ותשלום

 פרוק מעקות •
עפ"י החלטת מנהל  או בתחום הישוב,/ו שהר מורלת פרוק ופינוי לאתהעבודה כול

 הפרויקט
 רךמטר או-מדידה ותשלום

 
 רדוק שתית מבוקכולל צורת דרך והי ס"מ 05-עד +/י או מילוחפירה ו 40.04

ובהתאם למפורט במפרט הכללי  כניות,ואו מילוי בהתאם לתפירה דות חלבצע עבו יש •
 ולפי הוראות המפקח.

ות וכל פסולת אחרת בניין, אבנים, גרוטאשיירי בטון, פסולת  פסולת, כולל סילוק •
י הרשות ל ידמאושר עפך מותר ובלן למקום שידי הק שתימצא בשטח תסולק על

 ק.ללא הגבלת מרח חשבון הקבלן המקומית ועל

קרקעיות תבוצע החפירה בעבודת ידיים במידת כות תת מבנים, מתקנים ומער בקרבת •
 ימות.בפיקוח הרשויות המתא, בזהירות, בתאום והנדרש
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ות, ות תת קרקעיאו מערכיגרם נזק למבנים הקיימים, מתקנים  פירהאם, כתוצאה מהח •
 למת הביצוע, על חשבונו.את המצב לקדמותו לאחר השהקבלן  יחזיר

כנית והמפלסים המופיעים בת פי-ללוי עדים למייועבר לשטחים המיוע פירהר החחומ •
זר ולהדק טחים מרוצפים, יש לפומות בהם מתוכננים שס"מ. במק 5יוק של +, בדהפיתוח

 ס"מ. 20בשכבות של הנברר את המילוי 

איזה עפר, או חלק  להוראות המפקח, אשר יקבעבהתאם  בוצעת ורפחהת העפר ברהע •
מילוי ואיזה  ירים, או ינוצל לצורכומות אחשאר בקרבת מקום או יועבר למקממנו, יו
ל פי הנחיות מילוי, יפוזר באתר עיהן, או עפר שנפסל לעפר מהחפירות למינ עודפי יסולק.

 והמפקח. המתכנן
    נברר  ומר העומד בדרישות מילויונים. חשלסוגי החומר הין בהתאם מוי החפורהחומר      
 מר אדמה מקומית ישמש תוח. חוהמיועדים לריצוף בתוכנית הפי למילוי באזוריםישמש      
  שיקבע ע"י המפקח. ום בתחום האתר כפימקהפיתוח ו/או בכל למילוי      
 אתר.מבוצע בקרקע חפורה  ר: לפי מ"ותשלום מדידה     

 
 םעצי שימור 40.05

  כללי: •
אין לכרות/לעקור/להעתיק עצים ללא אישור ותיאום עם פקיד היערות, מפקח,   .א

 אדריכל הנוף, קק"ל וכל רשות ו/או גורם מוסמך המופקד על הנושא. 

מחייבת פגיעה כל שהיא בעץ,   אין לפגוע בעצים שלא לצורך. במקרים שהעבודה .ב

הדבר ייעשה רק לאחר  דול של העץ,נאי הגיבשורשים ו/או הרעה בתבנוף ו/או 

צים מומחה על ידי גוזם מומחה, על פי מפרט מיוחד של יועץ התייעצות עם יועץ ע

 מומחה ובליווי מקצועי של יועץ מומחה. 

של משרד החקלאות  עבודה בקרבת עצים תתבצע על פי "נוהל עבודה בקרבת עצים"  .ג

וחד ]במידה ים ומפרט מיקרבת עצסמך זה, נוהל עבודה באשר מצורף למפרט זה. מ

 שלים אחד את השני והשלישי ולא לגרוע מהם.  שישנו[ הינם מסמכים שבאים לה

 עבודה בקרבת עצים שמיועדים לשימור תהיה בליווי יועץ מומחה. .ד

 גיזום נוף:  •

גיזומים מהעבודות בסביבתו, יש לבצע  במקרים שנוף העץ עלול להיפגע כתוצאה .א

ים שללא הגיזום סביר להניח  יזום של ענפודילול קלים שתכליתם הרמת נוף 

 שייפצעו/יימרטו. 

 הגיזום צריך להיעשות ע"י איש מקצוע ובעזרת כלים חדים. .ב

 פצעי הגיזום צריכים להיות קטנים ככל שניתן, חלקים ונקיים מזיזים וכד'. .ג

או  Bylatonילה פונגצידים כדוגמת מרוח במשחת עצים שמכאת פצעי הגיזום יש ל .ד

alzamLake B שו"ע. ו א 

 חיתוך שורשים:רה/חפי •

 אין לבצע עבודות חפירה ברדיוס הקטן משלשה מטר מגזע העץ.  .א

בכל מקרה של חיתוך שורשים החיתוך יתבצע ע"י משור חד תוך הקפדה על פצעים   .ב

 ישוף השורשים.יעזר במחפרון לצורך חנקיים וחלקים. ניתן לה

 ים נקיים.וליצור פצע החיתוך במידה שנפצעו שורשים במהלך החפירה יש לתקן את .ג

 את הפצעים יש למרוח במשחת גיזום. .ד

את השורשים החשופים יש לעטוף ביריעה גיאוטכנית לצורך מניעת התיבשות והגנה  .ה

 ממגע עם חומרי מליטה וכד'. 

 שים שנחשפו לחה.יש לשמור את סביבת השור .ו

 י: מילו  •

 זע העץ. מטר מג  1 -אין לבצע עבודות מילוי קרקע ו/או מצעים ברדיוס שקטן מ
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 ועת כלים, גידור וסימון: נת •

 יש להימנע מתנועת כלים סביב עצים באתר שמיועדים לשימור. .א

יש להציב גדר במרחק שלא יקטן משלשה מטר מגזע העץ על מנת  למנוע תנועה של  .ב

 ה. כלים באזור ז

 גן/ים לשימור". שילוט: "עץ/ים מו יש להתקין על הגדר .ג

 צינון והצללה:  •

רינת שמש כתוצאה מהם עץ לשימור נחשף לק ם בשטח  אשרשינויי בכל מקרה של .א

שלא היה רגיל לה יש לפעול למזעור הנזק לעץ באמצעים שונים כגון: הלבנה, 

 הצללה, הרטבה וכד'.

 מפרט מיוחד של יועץ מומחה.בכל מקרה כנ"ל יש לפעול על פי  .ב

 

 םם וגדמיכריתה ועקירת עצי 40.06
יד היערות, מפקח, אדריכל הנוף, קק"ל תיאום עם פקאישור ואין לכרות/לעקור/להעתיק עצים ללא 

 ורם מוסמך המופקד על הנושא. וכל רשות ו/או ג

 לאתר מורשה, ל פינויוכול פ"י הנחיות המתכנן/מפקח,צוע הכריתה ועקירת הגדמים עיב
 .הריקעה מערכות תת קרקעיות לפני ביצועמצאות לבדוק היטב העל הקבלן לוודא ו

 לטח' קומפי-מדידה ותשלום
 

 מיםצים קייהעתקת ע 40.07
תוק זהיר של גוש                    יירה ונחפ ריסוס בלובן, נחיית המתכנן,: גיזום עפ"י העבודה כוללתה

או /ו ןשיורה המתכנ ונטיעה מחדש במקום הרמת העץ בעזרת רצועות עור/בד בלבד, השורשים,
 מנהל הפרויקט.

   כללי: •

פקיד היערות, מפקח,   ר ותיאום עםלא אישואין לכרות/לעקור/להעתיק עצים ל .א

 ו/או גורם מוסמך המופקד על הנושא. אדריכל הנוף, קק"ל וכל רשות 

העתקת העצים תבוצע באמצעות בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים בעבודה מסוג זה,  .ב

ישור טרם תחילת העבודה יש לקבל א תעודות כנדרש ממשרד החקלאות.בעלי 

 וע. י אנשי המקצי כישורבכתב מיועץ עצים מומחה לגב 

 העצים המועתקים יינטעו ע"פ תכניות שיסופקו ע"י אדריכל הנוף של הפרויקט. .ג

 ההעתקה תבוצע בליווי יועץ מומחה. .ד

 לוח זמנים לביצוע:  •

צוע והטיפול בהקפדה יתרה על כל שלבי ההכנה, הביהעתקת עצים בוגרים מותנית  .א

 קליטה והתבססות. בעץ לאחר ההעתקה ועד ל 

  לחת הן:להעתקה מוצ מועדפותהעונות ה .ב

 נשירים. –פברואר -ינואר .1

 עד. -ירוקי –אפריל -מרץ .2

יש לעשות כל מאמץ לבצע העתקות עצים במועדים אלה. ביצוע העתקה שחורגת  .ג

 היועץ. ממועדים אלו מחייבת אישור 

 שקיה: עבודות הכנה מוקדמות: חפירה וה •

צדדיו   3 ת העץ מס"מ שתקיף א 40יש להכין גומה באמצעות תעלת "ח" בעומק  .א

 מ' משולי הגזע. 1.5רחק של במ

  3השקיות. השקיה ראשונה בכמות של לא פחות מ  3-4לכל עץ מועתק יש לבצע  .ב

 מ"ק.  1.5מ"ק, כל שאר ההשקיות בכמות של 

 ימים. 10 –ן מחזורי ההשקיה יהיה מרווח הזמן בי .ג

 ס"מ.  20קה יחופה ברסק  גזם בעובי של המוש האזור .ד

 



 10 

 גיזום:  •

 קודם להעתקה. ימים  2עד  וף יעשהגיזום הנ .א

מבנה נוף העץ יישאר מלא ויכלול את הגזע, את הענפים הראשיים והמשניים )יש  .ב

הגזע, או   מנוף העץ בהתאם להנחיית היועץ(. בכל מצב לא ייגזם 1/3-1/2לגזום 

 הגזע/ים  ויתר  ענפי השלד הראשוניים.הגזעים. יש להקפיד על הותרת 

 קשירה לניתוק הגוש והנפה.ישאר לצורך ד העץ יענף מסוים או בולט משל .ג

 במידה והענף נפגע או לצרכי עיצוב יוסר החלק הבולט עם תום עבודות השתילה. .ד

מיוחדים שאין אפשרות ס"מ. במקרים  7.5קוטר הענפים שיש לגזום לא יעלה על  .ה

 ם היועץ ולפעול על פי הנחיותיו. אחרת יש להתייעץ ע

 חלקו הפנימי של העץ. וממוקמים ב ים עליםאין לגזום ענפים דקים הנושא .ו

יש לסמן את צדו הצפוני של העץ לפני הוצאתו, כדי שיהיה ברור כלפי איזה כיוון יש  . ז

 לנטוע את העץ. 

 , חידוש חתך בענפים שנקרעו.יש לבצע גיזומי סניטציה, הסרת זיזים .ח

 העץ. תוך התחשבות והקפדה על עיצוב ושיווי משקל של נוף גיזום העץ יש לבצע את .ט

שלמים בשוליהם ובעלי שטח פנים מינימאלי )גיזום יהיו חלקים, כי הגיזום תח .י

 בחתך אופקי(. 

  Bylaton מ"מ, במשחה מסוג  1-ס"מ ומעלה ימרחו בשכבה עבה, כ 5חתכים בקוטר  .יא

או ש"ע מאושר. יש למרוח את המשחה ביום שלאחר הגיזום.  Lake Balzamאו  

 במקרה שהמשחה נפגעה/נסדקה יש לחדש את מריחת המשחה.

  במידת הצורך וע"פ הנחיית המפקח, יש לרסס את הגזע והענפים בתרסיס לובן מיד  .יב

עם גמר הגיזום ומריחת הפצעים, באופן שיכסה את הגזע וענפיו לחלוטין כדי למנוע 

 ריכוז התרסיס בהתאם להוראות היצרן. מכות שמש. 

 הוצאת העץ ומערכת השורשים: •

 קוטר גוש השורשים: .א

התאם לגורמים הבאים: קוטר הגזע, העונה, קוטר גוש השורשים יהיה ב .1

 סוג הקרקע וגודל העץ. 

 כל נזק לקליפת הגזע או לענפים במשך ביצוע העבודה.אין לגרום  .2

 קים מענפי השלד של העץ. על הקבלן לנקוט משנה זהירות לא לשבור חל .3

על הקבלן לשמור ולהימנע משבירה, היתקלות, זריקה, הפלה, או כל פעולה   .4

 גרום נזק באופן כלשהו לשלמות גוש השורשים.אחרת העלולה ל

ותר ביחס ישיר  לסמיכות ההעתקה קוטר גוש השורשים יהיה גדול י .5

 לתקופת הקיץ, לאדמה קלה, לגזעים עבים, ולעצים גדולים. 

גוש השורשים יהיה מבוסס בראש ובראשונה על קוטר הגזע אשר   קוטר .6

 מ'.  2-מס"מ מפני הקרקע, ובכל מקרה לא יהיה קטן  40ימדד 

 קוטר בית השורשים ביחס לקוטר הגזע:  -טבלה  .7

גוש השורשים קוטר  קוטר הגזע   

ס"מ  15 מ'  2.0   

ס"מ  25-16 מ'  2.5   

ס"מ  40-26 מ'  2.7   

ס"מ ומעלה  41 מ'  3-2.8   
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  רת גוש השורשים:חפי .ב

מ' מצוואר השורש )האזור הנמוך  1.5החפירה תחל במרחק מינימאלי של  .1

 ביותר בגזע(. 

 ס"מ.  75יה לעומק מינימאלי של החפירה תה .2

כדי למנוע מריטה של שורשים, ללא החפירה תיעשה בזהירות בניצב לגוש  .3

הקטנת המרחק מקו חיתוך השורשים. אין לבצע חיתוך שורשים ראשיים 

 משיכה או קריעה אלא באמצעות משור שרשרת בלבד. ע"י

החפירה תתבצע לעומק עד לחשיפה מלאה וברורה של כל מערכת   .4

ס"מ מתחת לבסיסה ומכל צדי גוש  30רשים העליונה, בתוספת השו

 השורשים.

אם תידרש הקטנת הגוש למידותיו הסופיות, זו תעשה בשלב נפרד ועם תום  .5

לול חיתוך שורשים עיקריים מעובים החפירה מסביב לעץ. הקטנה זו תכ 

מ"מ   10-ושבירה זהירה של שולי הגוש. שורשים שקוטרם פחות מ

 הגוש, לא יוסרו. והבולטים משולי

תחות הטבעית  הקטנת הגוש לא תהיה בהכרח סימטרית ותתחשב בהתפ .6

של מערכת השורשים. בחלקים עשירים וצפופים מותרת נגיסה גדולה יותר 

בשורשים יושארו כפי שהם. השינויים לכל צד לא   מהגוש. חלקים דלילים

 ממידות הגוש הנדרשות. 1/3יעלו על 

  גובה הגוש: .ג

השורשים הרצוי ייקבע לכל עץ בנפרד בשלב בו דפנות הגוש  גובהו של גוש .1

 גלויים.חתוכים ו

גובה הגוש ייקבע לפי התפרשות השורשים לעומק בחתך הנראה לעין כך  .2

 שורשים העליונה העיקרית, עם הקרקע. שבעת החפירה תוצא כל מסת ה

-75במקרה שיהיה לעץ שורש ראשי, אחד או יותר, גובה הגוש לא יעלה על  .3

 ס"מ ומרכזו יהיה גבוה יותר מקצותיו.  80

להעמיק את החפירה לקבלת מלוא גוש  בקרקעות קלות ובינוניות יש  .4

 מ'. 1-השורשים, אך לא יותר מ

את הגוש בשלמותו עד לשכבת  כאשר העץ גדל בשכבה סלעית, יש לחפור .5

 הסלע. 

 ניתוק גוש השורשים מהקרקע: .ד

 וש עד לניתוקו המלא. ניתוק השורשים יעשה בהדרגה ע"י חפירה מתחת לג .1

 החפירה הנ"ל תתבצע באמצעות באגר עם כף ו/או "שופל".  .2

בעצים הגדלים על שכבת סלע, ינותק גוש השורשים ע"י חפירה בכף באגר  .3

ומשיכתו אל גוף הכלי עד לניתוקו המלא או   במספר נקודות מתחת לגוש

בדים לחילופין דחיפה זהירה של הגוש ע"י הכף הקדמית. בגושים גדולים וכ

כת שורשים מעמיקה יעשה שימוש בשופל או בבאגר  או במקרה של מער

בלבד.  עזרה בניתוק הגוש באמצעות המנוף תותר ובתנאי שנקודת 

שבון מראש בעבודות הגיזום  הקשירה לענפים והנזק לקליפה נלקחו בח

 המכינות ושניתן לכך היתר מהיועץ לכל עץ ועץ בנפרד. 

כרסם את גוש לא לזעזע, לשבור או ל יש להקפיד בכל מהלך הניתוק ש .4

 השורשים.

במקרה של היתקלות בשורש שיפודי או בשורשים מעוצים ועבים  .5

שהשתרשו אנכית, יש לחשפם במלואם ולחתוך אותם במשור שרשרת 

 לגוש השורשים העיקרי. מתחת 
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כמתואר לעיל, יסומן בצורה ברורה  עץ שהתגלו בו שורשים שיפודיים .6

ת לאפשר מעקב אפקטיבי להליך קליטתו. כך גם ויתועד במדידה מדויק

בכל מצב בו זועזע הגוש בחוזקה, התפרק, הוצא עם מעט מאוד שורשים 

ליטה של  וכך בכל מצב שמשהו בתהליך ההעתקה גרם לפגיעה בסיכויי הק

 העץ לדעת היועץ. 

 הרמה והנפת העץ ממקומו:  •

 ץ וגוש השורשים יורמו ויונפו רק לאחר ניתוקו המלא. הע .א

ת הגוש תיעשה ע"י קשירת הגזע בבסיס ענפי השלד שיועדו לכך מראש  הנפ .ב

ס"מ לפחות.  יש לחצוץ בין רצועות ההנפה לקליפת העץ   10וברצועות רחבות, של 

 בזה בכדי למנוע התקלפות או קריעה של קליפת העץ.  באמצעות ספוג או כל כיוצא

ה של המנוף מת הגוש תבוצע ע"י משאית מנוף עם פלטפורמה. כושר הנשיאהר .ג

יותאם למשקל הגוש והעץ ולמרחק שבין מיקום המשאית לבור הנטיעה ו/או הנפתו  

 ממקומו. 

מונח העץ המונף יונח בזהירות על גבי משאית עם פלטפורמה ובסיס שורשיו יהיה  .ד

 וש או לזעזעו. באופן יציב על גבי הפלטפורמה. אין להפיל את הג

 הובלה: •

 מ'( באמצעות כף של טרקטור.  500ניתן להעביר עצים לאתר קרוב )עד  .א

מסלול ההובלה ייבחן מראש כדי לוודא שאין מכשולים כמו חוטי חשמל, רוחב  .ב

ר ועם מתאים וכדומה.  המסלול שיבחר ליציאה מהאתר יהיה חלק ככל האפש

וש השורשים. המסלול יבחן ויאושר מינימום בורות ומהמורות כדי למנוע זעזוע של ג

 על ידי היועץ. 

מ' תבוצע בעזרת משאית   500-עצים המועתקים אל אתרים רחוקים מהובלת ה .ג

חסרת דפנות המצוידת במנוף. המנוף ישמש להרמת העצים מן המשאית ולפריקתם 

 בבורות העצים שהוכנו מראש.

 זמנים מעקירה לנטיעה: לוח  •

שעות. לא יבוצע חיתוך וחפירה מסביב  6-ו יותר ממעקירת הגוש לנטיעתו לא יחלפ .א

 לא יועקתו עצים שלא ישתלו בו ביום שבו נעקרו.לגושים ו

במקרה של תקלה בלוח זמנים הנדרש יכוסו גושי השורשים בשק יוטה, כיסוי מלא  .ב

 עד לקרקע ויורטבו פעמיים ביום.

 בור הנטיעה:  •

 ר ההעתקה. בורות הנטיעה יוכנו מראש, לפני הגעת העצים אל את .א

ל הבור יותאם לגודל גוש העץ ס"מ. גוד 80-100מ' ועומקו  3-4קוטר הבור יהיה  .ב

 המועתק. 

 ס"מ מקוטר גוש השורשים.  50-בכל מקרה גודל הבור יהיה גדול ב .ג

ואינה יש להשתמש בקרקע מקומית למילוי חוזר של בור הנטיעה, בתנאי שנחפרה  .ד

הקרקע והאבנים אינן עולות על גודל  אבנים מהנפח הכולל של  15%-כוללת יותר מ

 ס"מ.  5של 

ה מהבור אינה מתאימה יש למלא את הבור בקרקע מקומית אם הקרקע שהוצא .ה

 מהסביבה. זאת לאחר אישור היועץ לטיב ותכונות הקרקע. 

 השקיה במשך ביצוע הנטיעה: •

פיקה גבוהים. כל ההכנות להשקיית העצים יש להכין מקור מים זמין בלחץ ובס .א

 ה לפני הבאת העץ לשטח.תושלמנ

 מים ע"פ קצב שתילת העצים. אם אין מקור מים זמין יש להעמיד מכלית .ב
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 הנטיעה: •

יש למלא את בור הנטיעה במים ולבצע שתילה ברטוב כאשר מילוי האדמה יבוצע   .א

אופן שווה ותמלא בהדרגה.  תינתן תוספת מים ככל שיידרש עד שהאדמה תנחת ב

 מניעת "כיסי אוויר". את כל החללים שבין השורשים ל

 קשר ברצועות רחבות כנדרש.יש להוריד את העץ אל בור הנטיעה לאחר שנ .ב

 ס"מ מעל לפני הקרקע הסופיים באתר הנטיעה. 20-גובה צוואר השורש יהיה כ .ג

סומן על העץ יונח כך שצדו הצפוני המקורי פונה צפונה באתר ההעתקה, בהתאם למ .ד

 הגזע. 

לאחר מילוי הבור עד למחציתו יש לפזר קומפוסט ודשן בשחרור מבוקר  בשולי  .ה

ק"ג לעץ    1או ש"ע מאושר לפי  Starter Multicoteן מסוג הגוש. יש להשתמש בדש

 ליטר לעץ.   100ובקומפוסט בשל ממקור מאושר לפי 

יים באתר, אך ס"מ מפני הקרקע הטבע 10-מילוי הבור בקרקע ייעשה בתוספת של כ .ו

 כל מקרה אין לכסות את צוואר השורש.ב

 השקיה לאחר הנטיעה: •

ועץ בדבר קיומם של מקור מים זמין לא יחלו עבודות העתקה לפני אישור הי .א

 ומערכת השקיה קבועה כולל בקרה אוטומטית.   

 קוב.  1.5יומיים לאחר הנטיעה יש להשקות כל אחד מהעצים בכמות של  .ב

קת העץ.  ייפרשו שלשה מעגלי טפטוף  ד עם השלמת העתפריסת הטפטוף תבוצע מי .ג

 ר השורש.ס"מ מצווא 20,50,80( מסביב לגזע במרחקים של 16/2.3/0.30)

קוב לחודש, בתדירות של אחת  1.5שנים יושקו העצים בכמות של  3בהמשך ולמשך  .ד

 לשבוע עד שבועיים, בשנה השלישית אחת לשבועיים עד חודש.

לפי סוג הקרקע, העונה ומידת  ה יקבעו סופית כמות המים ותדירות ההשקי .ה

 הרטיבות בקרקע. 

מ' לפחות.   1זל לעומק של רטיבות הקרקע תיבדק מפעם לפעם ע"י החדרת מוט בר .ו

 יש להימנע ממצב של חוסר אוורור כתוצאה מעודף השקיה.

 : חיפוי סביבת העץ בחומר חיפוי •

יש לחדש את שכבת ס"מ לפחות.  20ברסק גזם בשכבה של  האזור המושקה יחופה .א

מהכמות המקורית. יש להמשיך  30%חודשים עד לכמות של  6-החיפוי אחת ל

 נה הראשונה לאחר העתקת העץ. בחידוש החיפוי במשך הש

  1החיפוי יבוצע מיד לאחר ההשקיה הראשונה. פיזור חומר החיפוי יהיה ברדיוס של  .ב

 מ' מהגזע. 

 :םתיקוני גיזו •

 תקה יש לבצע תיקוני גיזום.בכל מקרה של שבר ענפים במהלך ההע

 :פיקוח ודיווח •

ש במהלך השנה ייערכו סיורים לבחינת מצב העצים בתדירות של אחת לחוד .א

 בחודשים החמים ואחת לחודשיים בחודשים הצוננים יותר.

בשנה השנייה ייערכו סיורים אחת לחודשיים בחודשי הקיץ ובשנה השלישית אחת  .ב

 לשלשה חודשים.

 ת הפרויקט, היועץ וקבלן הביצוע. בסיורים ישתתפו: הנהל .ג

 אחריות ואחזקה:  •

. הטיפול כולל:  יש לטפל בעצים המועתקים למשך שלש שנים עד לקליטה והתבססות

 השקיה, גיזום, השלמות חיפוי, עקירת עצים שהתייבשו, נטיעת עצים צעירים במקומם וכד'.
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 אזהרה:  •

והענפים. אין לשבור  הגזעהעבודות, ללא יוצא מהכלל, אסור לפגוע בקליפת בכל מהלך 

ש חלקים משלד העץ, אין לשבור, לזעזע, להפיל, להטיח או לפגוע בדרך כלשהיא בשלמות גו

 השורשים. יש להקפיד על מילוי הוראות מפרט זה. 

 

 שתיותמצעים ות 40.08

 :כללי •
לבצע מצעים מהסוג ובעובי שכבה פלט יש או אס/מדרכות בטון ו ,נן ריצוףבמקומות שמתוכ

 במפרט הכללי. 5103לפרק  כתב הכמויות ובהתאםבו טיםפרהמפורט ב
 צעים הקיימת ודרגת הצפיפות.במקרה של מצעים קיימים, יש לבצע בדיקות של עובי שכבת המ

 שים על פי הוראות המפקח.עים קיימים וביצוע מצעים חדהשלמת מצעים או פירוק מצתבוצע 
נו על ידי יועץ ועל פי הנחיות שינת פרטיםלת פיזור והידוק המצעים, ובעובי כמתואר בודה כולהעב

פני שתית מהודקת.  מודיפייד א.ש. או על 98%עד  ביסוס, על סמך בדיקות הקרקע הנדרשות,
 ס"מ. 2ע בדיוק של צע יתבצהידוק המ

 מפקח.וראות הס"מ יבוצעו כנדרש ובהתאם לה 20ים והשלמת מצעים עד גובה תיקונ

 :'מצע סוג א •
ישור מוקדם. המצע מהודק בשכבות בעובי הקבלן קיבל לגביו אגרוס ש מצע סוג א' יהיה מחומר

 שהו.ימודיפייד א 98%של מינימום ס"מ לצפיפות  20
 מדידה: מ"ק.

 בדיקות המעבדה הדרושות ל עיבוד בשיפועים, את כלחיר כולתשלום: המ
 מות.ות הקיידידה מוקדמת ומפורטת של הרצפומ

 נטטי:מסום כתשתית למשטחי בלימה ודשא סיסו •
 ס"מ 4-5או גיר בשכבה של /מ"מ מסוג בזלת ו 2-8ופזור סומסום בגודל  אספקה :עבודה כוללתה
 בריכוז באתר. ן ונשמרמסום מפינוי במתקן המשחקים הישאו פזור סו/ו

 מ"ר -לוםמדידה ותש

 :תוח לקבלן ההצללות ולקבלן מתקני המשחקיתיאום בין קבלן פ •
שילוב העבודה עם נטטי מצריכה הבלימה והדשא הסי יהעבודה להכנת התשתית למשטח ביצוע

ירת היסודות ויציקת ויעשה תאום מוקדם לביצוע חפ הקבלן שמתקין את עמודי ההצללה,
עודפי החפירה ולהחזרת ההצללות יהיה אחראי לפינוי ]קבלן  ע"י קבלן ההצללותהעמודים 

נת ם יעשה בשלב גמר הכיביצוע חפירת היסודות ויציקת העמוד בתום היציקה[ לקדמותוהשטח 
 .טס"מ כנדרש בפר 15הגבהים הסופיים ולפני שכבת מצע א' עליונה 

ה משחקים יהיה אחראי לחפירמתקני ה קבלן נו מתקני המשחקים,בגמר ביצוע המצע יותק
למשטחי הבלימה  כהכנה טלמצב הנדרש בפרמצע  ל השלמתכול ולהחזרת השטח לקדמותו,

 חמת את המתקנים.מ מראש אבן הגן התוס" 4והדשא הסינטטי ובגובה מינוס 
 

 , ישיבהו, קירות ספסל וסלעים לתיחום ןשבילי בטון, מדרגות, אבני ג 40.09

 :לפי הפרט המצב - שטחי בטוןמדרכות ומ •
 98רג מסוג מאושר, מפוזר ומהודק לצפיפות ודת מצע מע"ג שכבמשטחי הבטון יוצקו מדרכות וה

 ס"מ. 20 –אחרי הידוק שכבה מותרת מקסימלית שהו. ימודיפייד א
, בחלקות ן בפרטיםס"מ, כמצוי 12במשטח שעוביו לפחות  30-מבטון סוג ב ויוצקהמדרכות 

יחים, מים וקשאת בין טפסי עץ או פלדה אטיותיהן מסומנות בתוכניות, וזירוגין, שמידלס
 .'וכווע עיוותי צורה קבועים על המצע באופן יציב שיש בו כדי למנ

ק"ג למ"ר, מורכבת  20 -באמצעות רשתות פלדה. הרשת תהיה במשקל של כזיון הבטון יבוצע 
ות בכל מקומות ההצטלבות. הרשת יתוך התנגדותב ורתוכים רשתי וער ממוטות פלדה, מסודרים

לפרק . את הטפסים מותר יהיה בחלק התחתון של המדרכה  ןש להניחתהיינה חדשות וישרות, וי
עובי המישק, שיעורי השקעתו מפני הריצוף וחומר המילוי ות לאחר גמר היציקה. שע 12בזהירות 

ו משולשים בחלק העליון ן היציקה יונחמ' ,בזמ 2-3יהיו כל תפרי התפשטות  יהיו בהתאם לנדרש.
 שעות מגמר היציקה. 24תפרים עד גובה הרשת תוך הבטון בהקבלן ידאג לניסור  תפרים,של ה
אטא כביש, לכיוון הצד הצר של השביל או רוק עדין ואחיד במטמסורק סי –ד השביל עיבו
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ולפי ס"מ בכל צד  8ב " ברוח'נגכדוגמת "מלהרחבה, עם שוליים מעובדים בצורה עגולה ומוחלקת 
חייבים עם דוגמת מלנג' באישור  מ"ר 3ל סירוק בגודל מינימלי ש מתדוגהפרט. סוג המטאטא ו
 מפקח.מוקדם של המתכנן וה

ואשפרה]הקבלן נדרש לכסות את תפרים  עיבוד שוליים וסירוק,ציקת בטון, זיון, המחיר כולל י
ימים  3ת הנדרשת למשך בת הבד בתדירולדאוג להרטאוטכני ומשטחי הבטון בגמר הסירוק בבד ג

וכולל ביצוע ניסור הבטון עד רשת הברזל  טון,בפני הב היציקה על מנת למנוע סדקיםמגמר 
מ' וכל הנדרש  3קטע לדוגמא באורך מינימלי של  מטר, 3לא יעלו על ם ישרים במרווחים שבקווי
 .המצ"ב בפרט

 כולל מישקים.ור לעיל, ת כל האמ: לפי מ"ר, כולל אותשלום מדידה

 "ב:המצפרט הפי ל – מדרגות מבטון •
 גות לפי הפרט המצ"בביצוע המדר

 הפרט המצ"ב: לפי – ל עם קופינג אבןקיר ספס •
  בנית קיר  ,יציקת יסוד כולל זיון לפי פרט קונסטרוקטור ,חפירה ליסוד :ה כוללתהעבוד              

 ,המצ"ב פי הפרטל אבןקופינג -ראש קיר גמר ,אבן –פוי קיר חי ,לגבהים מתוכנניםספסל               
 א.מ" –ר , קופינג מ" –י , חיפו מ"ק - : קירםמדידה ותשלו              
  

 המצ"ב פרטה לפי –זי יד , שערים , מאח קותמע 40.010
 כל המעקות מגולוונים וצבועים בתנור בגוון שיורה המתכנן               
 תהכמויודגם המצויין בכתב הקות לפי ביצוע המע               
 מטר אורך-שלוםדידה ותמ               

 
 "בהפרט המצפי ל –ריצוף רחבות אבן   40.011

 צ"בהמפרט הלפי ביצוע הרחבות 
 

 הדשא סינטטי והצלל, מתקני משחק 40.012
 .נו בהתאם להנחיות חברת המתקניםותקי

שות לאישור ד כי כל הבדיקות הנדרעל הקבלן להמציא אישור, מטעם המכון הבודק המעי
כתנאי לקבלת "תעודת עו והתוצאות נמצאו תקינות וזאת לפני ו, בוצביבתוהמתקן, התקנתו וס

 השלמה למבנה".
מתקני לכל  מכון התקניםו קונסטרוקטור, נגישות, בטיחות אישור שבונועל ח ,על הקבלן להמציא

  . והצללה לרבות העמודים והיריעה )או כל משטח בטיחות אחר( סינטטי דשאכושר, \המשחק
 
 
 והשקיה נון י ג –  14רק פ

 עדכנית.מהדורה  - כלליהמפרט ב 41פרק נאמר בהמהווה השלמה ל
 

 העבודות השקי 41.01
  אור העבודהית •

ות גינון והשקיה במסגרת עבודהשקיה  מערכת לשהעבודה כוללת אספקה והרכבה 
 בשטח התוכנית.

 
 תנאים מיוחדים •

 – 00פי המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו ובמיוחד פרק -עבודה תתבצע עלה .א
אחזקת גנים  – 41.5גינון והשקיה, פרק  – 41, פרק פיתוח האתר – 40מוקדמות, פרק 

 קווי מים ביוב ותיעול. – 57ופרק 
לן בא להשלים ו/או להחליף את המפרט הכללי באופן וחד שלהכני המיהטט המפר .ב

שצירוף כל המסמכים מהווה את מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם 
 במכרז/חוזה זה.של העבודות 

ל רק לאחר קבלת תוכניות מאושרות לביצוע ע"י המתכנן או מסמך ביצוע העבודה יח .ג
 אחר המאשר תחילת ביצוע.
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ההסכם לתוקף לבין תחילת ביצוע העבודה, יש לקבל  ן כניסתה שנה ביפחלאם  .ד
 מהמתכנן אישור מחודש לתוכניות העבודה.

 נורות שעוברים בתוכו.קוטר שרוול יהיה לפחות כפול מסכום קוטרי הצי .ה
ללת אספקה והתקנת השרוולים עפ"י תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: העבודה כו .ו

 דוק התשתיות.לאחר היתיעשה  יםולחפירת התעלה והנחת השרו
במקרה של חציית כבישים או מדרכות קיימים יש להחזיר את המצב לקדמותו  .ז

 לאחר החצייה.
 3/16דופן  או פלדה בעובי 10בדרג  P.V.C/  במעבר מתחת לכביש יונחו שרוולים פ.א .ח

 ס"מ מתחתית מבנה הכביש.60עומק ההנחה לשרוולים אלו יהיה 
 ס"מ. 40ועומק החפירה  6להיות מדרג  יכולים שרווליםה ת,במעבר בתוואי מדרכו .ט
הקבלן המבצע את השרוולים יכין תוכניות ''לאחר ביצוע'' ע"י מודד מוסמך ויתן  .י

 נן.אותה למפקח או למתכ
"סכנה" את אתר העבודה ובעיקר סביב תעלות  על הקבלן לגדר ולסמן בסימון .יא

 פתוחות.
דה אלא לאחר את העבולהמשיך ן איהשלבים הבאים ייחשבו כנקודות עצירה ש .יב

 אישור המפקח:קבלת 
על הקבלן לסמן את תוואי החפירה בשטח. אין להתחיל בחפירה אלא לאחר  .1

 המסומן.אישור המפקח את התוואי 
 פקח את עומק החפירה ואת רוחבה.אין לפרוס צנרת אלא לאחר אישור המ .2
ר וטוקאין לכסות תעלות אלא לאחר אישור המפקח את טיב החיבורים  .3

 " לפני כיסוי התעלות."as madeבלן יעדכן תוכניות רות. הקהצינו
אין להרכיב את ראש המערכת אלא לאחר אישור המפקח את ראש המערכת  .4

 מו.ואת מיקו
ים על יד עצים על הקבלן להרחיק את פי התוכנית צינורות עובר-בכל מקרה שעל .יג

 מ' מגזע העץ. 2הצינורות לפחות 
 י שן.ש במחברתמהשבשלוחות טפטוף ניתן ל .יד
 אש המערכת יבנה בתוך ארון הגנה. אין להשתמש בארגז הגנה.ר .טו
 לוח ההפעלה.על דלת ארון ראש המערכת מצידה הפנימי תוצמד לוחית עם פירוט  .טז
 כנ"ל על כל הפעלה של השקיה. .יז
מ"מ עם  16ות הטפטוף יהיו אחידים בכל הפרויקט. הטפטוף יהיה בקוטר צינור .יח

 ל"ש. 1.6י טפטוף מתווסת אינטגרל
 ת קווי הטפטוף ייפרסו מקביל לקווי הגובה.במדרונו .יט
בכל מקרה שבערוגה יהיו למעלה מחמש שלוחות טפטוף, יש לאסוף את קצותיהם  .כ

 ור מנקז אחד.לצינ
 אין להשתמש בטפטפות נעץ. .כא
 וחישובי כמויות מסודרים. as madeיאושרו רק בצירוף תוכניות  חשבונות .כב

 
 

 ת ונטיעו גינוןעבודות  41.02
בוצעו בתוך ערוגות ושטחי גינון הממוקמים בצידי שבילים באתר י עבודות הנטיעה •

וכבישים, לכן על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים. עליו 
, המתקנים ן על הקבלן לדאוג להבטחת כל השביליםככמו  לשלמותם,אוג לסמן קוים ולד

כל נזק שיגרם  הבטחתם.לנקוט בכל האמצעים הדרושים להקיימת בשטח ו הוהצמחיי
 יחול על הקבלן.

הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים, על  :טיב השתילים •
 גוש השורשים.מיכל השומר על שלמות בו מכל מחלות ומזיקים, ללא עשבי בר

   :ודישוןהכנת בורות  •
ס"מ  50-ב .ס"מ 150ס"מ ובעומק  100100Xלחפור בור במידות  רש: יששוי לעצים גלוי

  ליטר זבל אורגני. 50-הבור באדמת גן מעורבת בתחתונים ימולא 
ס"מ התחתונים ימולא הבור  30-ב 8080X80Xלעצים ממיכלים: יש לחפור בור במידות 

  ליטר זבל אורגני. 20-באדמת גן מעורבת ב
  ס"מ. 5050X50Xור בגודל יש לחפור בר יטל 5או  3לי של ח מכלשי
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  ס"מ. 3030X30Xבגודל יש לחפור בור ליטר  1לשיח מכלי של 
 

הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר מתאימים, לא תורשה שתילה בזמן חמסין או 
וש מהמיכל עם מקסימום ה. הנטיעה תוך הקפדה על הוצאת הגרבתקופת רוחות סע

 .ת גומה והשקאהבת בדשן, הידוק, יצירבאדמת גן מעורבר בוים, שתילה, מילוי השורש
גני רקוב, אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם ערימת אדמת הגן, יספק דשן אור הקבלן

ן האורגני בתחתית הבור תכוסה באדמה שהמיועדת למילוי הבור. האדמה המעורבבת בד
ן יסופק האורגני. הדש שןלדגע בין שורשי העץ ס"מ, למניעת מ 10כבה בעובי ללא זבל בש
 3ליטר לשיח מכלי  10ק"ג,  20ל טר לעץ ממיכל שלי 20, ליטר לעץ בכיר 50בשיעור של 

  ק"ג. 1ליטר לשתיל מכלי  5ק"ג, 
בתוך  ןמ', קביעת 2.50ס"מ בגובה של  Ø8ת וומקולפ ותמחוטא ותלעצים יש לספק סמוכ

 .ןלרוח המצויה, ותמיכת העץ אליה אנכיבכיוון גומה 
יות, העץ ישתל רק תב הכמוסוג העץ והגודל הנדרש בהתאם לתכניות ולכ :עצים בכירים •

לאחר אישורו המוקדם של המפקח. המפקח רשאי לפסול כל עץ, אשר לדעתו המקור 
 יו.ממנו מובא אינו עונה על דרישות

 – 3ס"מ מהקרקע יהיה " 30וקוטר הגזע בגובה  מ' 2וצב עד היו עם גזע מעי העצים כולם
ן מעורבת בדשן באדמת ג. חפירה או חציבת בור בהתאם לגודל העץ, ומילוי הבור 2"

ידוק, תמיכה, סידור צלחת והשקאה. עטיפה הספקה, הובלה, שתילה, מילוי הבור, ה
 וסיוד העץ ותמיכה בהתאם לצורך.

 :שתילת דשא •
 דשא קרקע לשתילת הכנת .א

וטר או במחרשה לפי בחירת המפקח, כולל תנועות רס"מ ב 30וק לעומק של חריש עמ
סופי. זיבול כל שטחי  ס"מ וישור 20±ום ירה בתחקרקע מקומיות הן במילוי והן בחפ

בזבל בקר רקוב לחלוטין. על טיב ומקור הזבל יש לקבל אישור מוקדם הנטיעה 
זבל אורגני: פיזור מ"ק לדונם. בנוסף ל 50של  בכמותמהמפקח. הזיבול ינתן 
ק"ג לדונם, גפרת  60ק"ג לדונם, גפרת אשלגן בכמות של  120סופרפוספט בכמות של 

תוך הקפדה על פיזור  . הפיזור יעשה במכונה או ביד,ק"ג לדונם 60של  ן בכמותאמו
 30ק לעומ אחיד ושווה בכל השטח. הצנעת הזבל והדשנים ע"י חריש או הפיכה ביד

יבים להצניע ביום הפיזור. זבל שישאר חשוף בשטח יותר ס"מ לפחות את הזבל חי
 טור ומשדדה וארגזבקולטיבמיומיים לא יחשב. ישור השטח ע"י ריסוק הרגבים 

עד לקבלת השטח מוכן להנחת מרבדי דשא בהתאם יד, -מיישר חקלאי או במגרפות
ן המצאות צינורות וכבלים בחשבולגבהים הנדרשים מפת הישור. על הקבלן לקחת 

קרקעיים. עליו לסמן הקוים ולהיות אחראי לשלמותם. כמו כן על הקבלן לדאוג -תת
ולנקוט בכל האמצעים  מחיה הקיימת בשטחנים והצלהבטחת כל השבילים, המתק

 להבטחתם.הדרושים 
 הנחת מרבדי דשא .ב

הקבלן ובלה. את מרבדי הדשא יש להזמין מראש ולתאם במדוייק את מועד הה
דשא שלא נקלט בתום שלושה שבועות מיום הנחת  אחראי להקלטות הדשא וכל

 המרבדים יוחלף.
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   הערות לכתב כמויות
 

 אי החוזה ות בתנחשבהת .1
ב בקביעת מחירי הצעתו והתחשב בכל התנאים המפורטים ששקל היטן ככזה קבלאים את הרו

 והמתוארים בחוזה על כל מסמכיו. 
 התנאיםצאות הכרוכות במילוי ם את ערך ההוולליחשבו כככמויות יימוצגים בכתב הה םחיריהמ

 התחשבות בו, לאאו אי שהוא  יהם. אי הבנת תנאי כלהמוזכרים באותם המסמכים על כל פרט
כעילה לתשלום נוסף מכל סוג לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או ה מספקת כר כסיבתו

 שהוא.
 

 יחידהה יירמח .2
 לים את ערך: ויות ייחשבו ככולכתב הכמם בסעיפי חירי היחידה המוצגימ

ללים נם  נככללים בעבודה ושאיומרי עזר הנחבכלל זה מוצרים לסוגיהם והחומרים )ו כל •
 בה( והפחת שלהם.

 לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.שה הדרו העבודה כל •

 רים, מכונות, דרכים זמניות וכו'.כשימ, ההשימוש בכלי עבוד •

ל ובכל א' וג' עד מקום העבודהם בסעיפים מפורטיוכו', הי העבודה הובלת החומרים, כל •
 נו.ובלת עובדים למקום העבודה וממהעמסתם ופריקתם וכן הזה 

 . עוהעבודות שבוצ ו ושמירתונות וכהמכסנת החומרים, הכלים, אח •

 וציאליים, הוצאות הביטוח וכדומה.המיסים הס •

 ה הוצאותיוובכלל זהעקיפות( והן  הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות •
 מות והמקריות.המוקד

 א, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.רות, מאיזה סוג שהווצאותיו האחה •

 .ןלחי הקברוו •
 

 ויותכמ .3
פרט  דה של כל פריט כפי שבוצע,והתשלום יהיה בהתאם למדי, ןבאומדניתנות ות כל הכמוי

עקב הגדלת או  יריםלמחה תוספות א תחולנה ולא תשולמנללמקרים בהם המפרט צויין אחרת. 
 טנת כמויות.הק

 
 ידה מד .4

גמורה, יות, כשהיא התוכנ לן( בהתאם לפרטימדד נטו )אלא אם כן צויין אחרת להיה תודהעב כל
ערך כל עבור פחת וכדומה ובמחירה כולל את וספות תקומה, ללא כל קבועה במת ו/או שלממו

רים החומבמידה ואותם ממנו,  והמשתמעיםפרט חומרי  העזר והעבודות הלוואי הנזכרים במ
 ם בסעיפים נפרדים.אינם נמדדיו/או עבודות 

 
 פני מדידה ומחירים )כללי(או .5

יות שבתוכניות, דהיינו, התיאורט ותדלמי תאםכל מקרה מדידת נטו בהתהיה בדידה המ •
לא כל תוספות עבור מרחבי עבודה וכדומה, הפסדי הידוק ופחת, שקיעות בקרקע, ל

 ורש אחרת.מפן בומה, פרט אם צוייות  וכדבגלל הובלהפסדים 

היא ש ה כלודבכל תוספות עבור פסול כל שהוא בעבודה או ההכרח לבצע עלא תשולמנה  •
בעבודה  או דס, המפקח והגורמים השונים,המהנעם  ך תיאוםתו או בשלביםפסקות ה

 בקווים עקומים, בשטחים קטנים ובשטחים נפרדים.
 

 תוספת סעיפים שלא נכללו בכתב הכמויות .6

 מחירוןמ יילקח סעיף מתאים יותהכמו בכתבמתאים לא נקבע לה סעיף במידה ונדרשת עבודה ש
 משרד הבינוי והשיכון מחירוןב המחיריםביצוע. ההעדכני לתאריך תחילת  שיכוןמשרד הבינוי וה

 "."מחירי היחדיה 2את כל האמור בסעיף  כוללים



ףונ ישעמו תודימ
li.oc.toddim@eciffo 3060206-40:סקפ 4060206-40:לט
 

29/06/2020 ןדמוא / תויומכ בתכ
דף מס':     001 הנומש תירק ל"צאה בוחרב ןג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
יכמסמ לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
דרשמ :תופתתשהב םבושחימלו היינבל הזוחה      
להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ ,יוניב ףגא / ןוחטיבה      
דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ ,הסדנהו ןונכת      
תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה( .הרובחתה      
.רתויב      
      
ק ו ד י ה ו  ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  10.04 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ       
      
קודיהב  .מ"ס 04 לש הבכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.0005
לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      

 29,520.00   246.00   120.00 .והשאא 'דומ %89 ק"מ   
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
ראשה ןיב םיללוכ הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ .1      
,הדובעה רתאב יולימל םיאתמה רמוח תרבעה      
לע רשואמ ךפש םוקמל הריפחה יפדוע לכ קוליסו      
קחרמ לכל ,ךכב ךורכה לכ ללוכו תויושרה ידי      
.אוהש      
      
רוזא לכב .קמוע יבלש יפל הריפח דדמית אל .2      
םוחתב קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי      
.ףיעסה      
      
ריחמ תא םיללוכ םניא רופח רמוח יוניפ יריחמ .3      
הנמטהה תרגא      
      
ךפש רתאל רופח רמוח יוניפ ןיגב םלושי אל .4      
שרדייש קחרמ לכל רשואמ      
      
,תיתש קודיהו ךרד תרוצ ללוכ ,יולימ ואו הריפח     40.02.0007
ותרימש ואו השרומ רתאל רמוחה יוניפ ללוכ      

  7,500.00    25.00   300.00 רזוח שומישל ק"מ   
      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ ) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ .1      
'א גוס עצמ ,תיתש קודיה ,הריפח ,"ךרד תרוצ"      
5 יבועב קדוהמ לוח עצמו מ"ס 51 יבועב קדוהמ      
.מ"ס      
      
לע לוחכו , קורי , בוהצ , ןבל : םיריהב םינווג .2      
ןבל טנמצ סיסב      
      
      

002/...   50057pt1.1 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ישעמו תודימ
li.oc.toddim@eciffo 3060206-40:סקפ 4060206-40:לט
 

29/06/2020
דף מס':     002 הנומש תירק ל"צאה בוחרב ןג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע םירוויעל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2355
יבוע )תושיגנ( מ"ס 02/02 תודימב םיספ וא תוטילב      

  4,680.00   156.00    30.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 6 ר"מ   
      
ן ג  י נ ב א  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
     תודיחי / םינושה םהיגוס לע ןגה ינבא לכ ריחמ  
דוסי ג"ע החנה ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק      
 תושרופמ תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו      
      

 19,000.00   100.00   190.00 מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.05.0010
      
ם י ח ט ש מ  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי )םיעופיש םע( 02-ב ןוטב ליבש וא חטשמ     40.06.0010
תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 21 יבועב ,רתאב      
וא הקלחה תוברל ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק      
ללוכ ,חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח      
לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת      

 23,200.00   145.00   160.00 .'מ 4 -כ ר"מ   
      
ת ו י מ ו ר ט  / ת ו ק ו צ י  ת ו ג ר ד מ  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 61 הבוגב רתאב קוצי 02-ב ןוטב תוגרדמ     40.07.0010
ללוכ קרוסמ יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 23 בחורבו      

  7,887.00   239.00    33.00 ןויזו תוניפ םוטיק רטמ   
      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  01.04 ק ר פ  ת ת       
      
םייעבט עלס ינבאמ הבישיו ךומיתל םיעלס תרוש     40.10.0170
הנוילע האפ .'מ 8.0X5.0X5.0 םומינימ תודימב      
,הקפסא תוברל .הבישיל תמאתומו החוטש היהת      

 12,000.00   100.00   120.00 .ותומלשב טרפה עוציבל שרדנה לכו החנה 'חי   
103,787.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
יכמסמ לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
דרשמ :תופתתשהב םבושחימלו היינבל הזוחה      
להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ ,יוניב ףגא / ןוחטיבה      
דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ ,הסדנהו ןונכת      
תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה( .הרובחתה      
.רתויב      
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ףונ ישעמו תודימ
li.oc.toddim@eciffo 3060206-40:סקפ 4060206-40:לט
 

29/06/2020
דף מס':     003 הנומש תירק ל"צאה בוחרב ןג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ק ר ק  ת ר ש כ ה ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
ףושיחו יוקינ היחמצה תרסה תודובע :הרעה      
תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס םיללוכ      
י"פע לכה ,הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא לא      
.חוקיפה תויחנה      
      
ם י ר ב ע מ  ת ר י פ ח ו  ם י ל ו ו ר ש  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
ירזיבאו ,יוסיכ ,הריפח תוללוכ  תודובעה לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח      
      
רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0075

  2,600.00    65.00    40.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 57 רטמ   
      
ע ק ר ק  ת ר ש כ ה ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
,יוסיכ ,הריפח תוללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
תרנצ .ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו      
ש/ל 3.2-1.2 הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה      
תשירד יפל 'מ 5.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב      
שמתשהל ןיא .תכתממ ןוגיע יוו תוברל ןנכתמה      
.אוהש גוס לכמ ןש ירזיבאו תויליחתב      
      
6.1 מ"מ 61 רטוקב   ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.03.0010
םע יעקרק תת ףוטפטל םיאתמ ש\ל1 ,ש\ל      
תעינמל תופטפט, םוקאו יטנא תלעב תפטפט      
מ"ס 57-03 םיחוורמב תופסוותמ תוילרגטניא הקיני      

  4,200.00     7.00   600.00 מ"ס 05 קמוע דע הנמטה ללוכ ריחמה . רטמ   
      
61 רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.03.0055
תוילרגטניא וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ      

    152.00    19.00     8.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0090

    100.00     4.00    25.00 4 גרד מ"מ 61 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0150

  1,800.00     9.00   200.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0155

  1,400.00    14.00   100.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0165

  2,100.00    21.00   100.00 .6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
ם י ר ז י ב א ו  ת כ ר ע מ  י ש א ר  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
הרטמה יפוגמ 2 םע 2" רטוקב תכרעמ שאר     41.04.0160
.לקוס םע ןוראב 5.1" ףוטפט יפוגמ 4 ו 2" רטוקב      
8 ל  קוחרמ הטילשל בשחמ תנקתהו תקפסא      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק ע"ש וא הלורוטומ תרצות .תולעפה  
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ףונ ישעמו תודימ
li.oc.toddim@eciffo 3060206-40:סקפ 4060206-40:לט
 

29/06/2020
דף מס':     004 הנומש תירק ל"צאה בוחרב ןג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ז ת מ ו  ם י ר י ט מ מ  70.14 ק ר פ  ת ת       
      

  2,000.00   100.00    20.00 ע"וש וא I-02 ןנווכתמ רטנה ריטממ 'חי  41.07.0185
      
ה ע י ט נ  80.14 ק ר פ  ת ת       
      
דרשמ -מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה      
,הלבוה ,הקפסא תללוכ הדובעה .תואלקחה      
תוירחאו תוכומס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח      
.הטילקל      
      

 10,400.00    13.00   800.00 רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.08.0015
      
רטיל 0.06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש     41.08.0045
,2" 'נימ עזג יבוע, םירגוב םיצע תיבחב, הלעמו      

  3,032.00   379.00     8.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג 'חי   
      
ה ל י ת ש  90.14 ק ר פ  ת ת       
      
דעו םוי 03 לופיט ללוכ ,"היוקוק" ןזמ אשד יחטשמ     41.09.0005

 10,200.00    20.00   510.00 . הטילקל ר"מ   
 52,984.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
י ט ט נ י ס  א ש ד  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה :םיאשדה יגוס לכב ללוכ יטטניס אשד      
,העש / מ"מ 06 לש םימ תרבעה תלוכי ,תויתשתו      
עבצ תודימע ,V.U תנירק ,הקיחשב תודימע      
.אשדה יחטשמ יגוס לכ לע םינש 5 -ל תוירחאו      
      
םיחטש ,םידלי ינג ,רפס יתבל יטטניס אשד     42.04.0040
יטטניס אשד )תיביסטניא הכירד( תוניגלו םיירוביצ      
ssarG תידנלוהה הרבחה תרצות azibI גוסמ      
    ledE , לש תופיפצבו מ"מ 23 הבוגב אשד  
םטסיס טרופס ןירג" קפס . ר"מל םיביס 000,405      
שרדנה לכו הנקתהו תיתשת ללוכ ,ע"וש וא "מ"עב      
תיזיפ הקיחשב דימע אשדה . ןרציה טרפמ י"פע      
  V.U תנירק ינפמ %001 ןגומ ,עבצ תקיחשבו    
, םיאפוריאה םינקתה לכב דמועו 78335NID ןקתב      
ל ןרצי תוירחא .ג"ק 9.2-מ תחפי אל אשדה לקשמ      

 28,000.00   200.00   140.00 .םינש 8 - ר"מ   
      
ם י ל ס פ ס  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
  ,הלבוה ,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ    
הנקתה תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא      
חטשה תרזחהו סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב(      
םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל      
תרזחה תוברל ,םלשומ רמג דע לכה .רונתב      
.ותומדקל חטשה      
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ףונ ישעמו תודימ
li.oc.toddim@eciffo 3060206-40:סקפ 4060206-40:לט
 

29/06/2020
דף מס':     005 הנומש תירק ל"צאה בוחרב ןג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לש ע"ש וא "071 איבל" תמגודכ ץעו תכתמ לספס     42.05.0065
הנבמ . מ"ס 071 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש"      

  9,900.00 1,980.00     5.00 8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה 'חי   
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ  70.24 ק ר פ  ת ת       
      

 11,700.00 2,340.00     5.00 ע"וש וא ןקלוו לש "ןריבא" םגד קינקיפ ןחלוש 'חי  42.07.0010
      
ה ל ל צ ה  ,ת ו ל ו ג ר פ  80.24 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמ י"פע הנקתה ללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
סוסיב תוברל )ןנכתמ טרפמ רדעהב( ןרציה      
רושיא תוברלו ,ותומדקל חטשה תרזחהו      
הנקתה רובע רוטקורטסנוק      
      
טרפמ י"פע הנקתה ללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
סוסיב תוברל )ןנכתמ טרפמ רדעהב( ןרציה      
רושיא תוברלו ,ותומדקל חטשה תרזחהו      
הנקתה רובע רוטקורטסנוק      
      
טרפמ י"פע הנקתה ללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
סוסיב תוברל )ןנכתמ טרפמ רדעהב( ןרציה      
רושיא תוברלו ,ותומדקל חטשה תרזחהו      
הנקתה רובע רוטקורטסנוק      
      
6,םישרפמ ואו הנרבממ ואו הדוגפ םגד לצ סרפמ     42.08.0002
םיעובצו8 " רטוקב םידומע,תודוסי ללוכ /" םינוולוגמ      
יזכרמ דומעללוכ, ןנכתמה י"ע רחביש ןווגב רונתב      
שגמל חתפתנכה ללוכ הרואת תנקתהל םאתומ      
הרואת יפוג2 תנקתהל םינוילע םיחתפו םירזיבא      
ואו זירוטפ תרבחתרצות החיתמ ילבכ+לצ שרפמ+      
ללכל רוטקורטסנוקרושיאו עוציב ,ןונכת ללוכו .ע"ש      

 28,000.00   200.00   140.00 .תוחפל םינש -5 ל תוירחאו תכרעמה ר"מ   
      

          15,000.00 רשג 'חי          42.08.0003
      
ם י נ ו ת פ ש א  11.24 ק ר פ  ת ת       
      
  ,הלבוה ,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ    
הנקתה תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא      
חטשה תרזחהו סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב(      
םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל      
.םלשומ רמג דע לכה .רונתב      
      
הסכמ ללוכה "רמת" םגד ןוטבו ץע ןותפשא     42.11.0105
לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ      

  2,042.00 1,021.00     2.00 ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
ת ו נ ו ש  21.24 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 'חי 2 - םימייק םילספ תעיבצ 42.12.0010
      
      
      

006/...   50057pt1.1 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ישעמו תודימ
li.oc.toddim@eciffo 3060206-40:סקפ 4060206-40:לט
 

29/06/2020
דף מס':     006 הנומש תירק ל"צאה בוחרב ןג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,050.00 36,050.00     1.00 'פמוק םינקתמ 3 - קחשמ ינקתמ 42.12.0020
116,692.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
,ה כ ל ו ה  ת ו ק ע מ  ,ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  20.44 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ח א מ       
      
תוקעמה ידומעל 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה .1      
חטשה תרזחהו םיטלפסא/םיפוציר קוריפ ,      
.ותומקדל      
      
ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמ .2      
.רונתב תיטטסורטקלא העיבצ ללוכ ריחמה  .3274      
אלא .רוציה רחאל םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ       
ףיעסב תרחא ןייוצמ ןכ םע      
      
"ילרוא תורדג" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0010
,'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא " 'ב/'א ונוא תיירק" םגד      

 11,975.00   479.00    25.00 .רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ רטמ   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 טרפ יפל תוגהנתה יללכו הסינכ טלש 'חי  44.02.0051
      
-011 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     44.02.0220
תוניפ ללוכ ,2" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09      

  2,629.00   239.00    11.00 רונתב העיבצו םידומע / תוריקל ןוגיע תולגועמ רטמ   
      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק 'מ 041כ"הס - תומייק תורדגל תפסות 44.02.0230
 31,104.00 רודיג תודובע 44 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.99 ק ר פ  ת ת       
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .חקפמהו טקיורפה להנמ רושיאב תופסונ תודובע 99.01.0001
  5,000.00 תונוש 99 כ"הס  

      
 

  
לכה ךס  

   309,567.00  יללכ כ"הס  
     52,626.39 מ"עמ %71  
    362,193.39 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     תמתוחו  המיתח  ,םש
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 .  החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ
 

 
 
 
 
 

 
 34/2020מכרז פומבי מס' 

 
 

   שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל
 בקריית שמונה

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 חוזה קבלן
 עמודים(  17)

 2020יוני 
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  34/2020 מס'מכרז חוזה  
 

 2020____________  ביום ________ חודש ___________ לשנת -שנערך ונחתם ב

 

 בין: 

 

 החברה הכלכלית קרית שמונה בע"מ

 {"המזמין"}להלן ביחד ולחוד:  

 מצד אחד

 

 לבין

________________ 

________________ 

 

 { "הקבלן"}להלן 

 מצד שני

 

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

 {; "ל ק"שהחכ""}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; 

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

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

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

 

 נספחים: .2

 המסמכים שלהלן מצורפים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו: 

 כתב הצעה. נספח א': 

 מפרט.  נספח ב':  

 תוכניות. נספח ג':  

 כתב כמויות ומחירי יחידות לעבודות.  נספח ד':  

 

 הגדרות: .3

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

 ופו של העניין:מג

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":

קח על ביצוע העבודות אשר מונה ע"י המזמין לפ אדריכלות עיצוב ופיקוח -א. עמיר "המפקח":

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

 מפקח אחר אשר ימונה ע"י המזמין. 
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 בקרית שמונה. שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל"העבודה": 

 כמפורט בכתב כמויות ובמפרט המיוחד. שדרוג ופיתוח  העבודה כוללת 

 

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

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

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

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

 שעל הקבלן לספק ולעשות לצורך ביצוע העבודות, השלמתן ובדיקתן.

 . בקרית שמונה לגן משחקים רח' האצ"האתר בו יתבצעו העבודות כמתואר להלן:  "האתר":

 "התכניות  

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

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

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

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

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

 למפורט בחוזה ובנספחים אליו. 

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

 לביצוע העבודות. 

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

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

 ומילוי מלא ומדוייק של כל התחייבויות הקבלן בקשר לביצוע העבודות.

 

 ההסכם: .4

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

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

 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים: .5

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

 המפקח את כל המידות, הנתונים והמידע האחר הכלולים בהם.

ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה,   5.1אמור בסעיף קטן גילה הקבלן, בין לפי ה     .5.2

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

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

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

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

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

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

 ותו של הקבלן בחוזה זה. הקבלן והיא לא תגרע מאחרי

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

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

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

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 

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

 קח.המפ

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

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

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

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

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

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

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     .5.7

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

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 

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

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

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

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 

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

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

 יהיו צמודים למדד.לא }נספח ד'{ 

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

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

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

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

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

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

 עבור ניהול הפרויקט, בכל תשלום ותשלום.  5%

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

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

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

 

 חשבונות חלקיים: .7

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

 גמורים כמפורט בלוח התשלומים, נספח ו' לחוזה. 

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

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

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

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

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

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

לאחר אישור החשבון כולו או חלקו, ולאחר ניכוי כל סכום עפ"י האמור בחוזה      .7.4

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

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

 .  ידי הפיקוח-ד הגשת החשבון בפועל מאושר עליום ממוע 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 הצהרת הקבלן: .9

 הקבלן מצהיר בזה כלפי המזמין כדלקמן:

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

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

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

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

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

 חשבונות כדין.

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

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

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

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

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

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

 או תביעה בקשר לכך. דרישה, טענה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מעט, טענה של כח עליון.הזמנים הקבוע לביצוע העבודות, ל

 

 התחייבויות כלליות של הקבלן:  .10

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

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

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

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

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

 הבטחון, העבודה והשיכון.  

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

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

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

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

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

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

 ן.סעד ותרופה אחרים להם זכאי המזמי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 העבודה. כל עבודה באתר ללא נוכחות מנהל

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

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

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

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

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

 בביצוע העבודות על ידי הקבלן.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שיהיה מאושר על ידי הרשויות.

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

 מנת שלא להפריע או לעכב את ביצוען.

 

 לוח זמנים: .11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 וכד'.

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

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

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

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

 איחור הקבלן בשלבי ביצוע העבודה. 

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

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

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

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

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

 רצונו.

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

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

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

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

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 

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

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     .11.8

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

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

 הפרה יסודית של חוזה זה על כל הכרוך ומשתמע מכך.

 

 תפקידיו וסמכויותיו: –המפקח  .12

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

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

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

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

 החוזה על כל נספחיו.

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

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

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

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

 העבודות בהתאם להתחייבויות שקיבל על עצמו.

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

אחר אשר בו נעשות עבודות על ידי הקבלן או עבורו, או לכל מקום שממנו מובאים ציוד או 
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פי חוזה זה, וזאת לצורך ביקורת של טיב העבודה, של טיב   חומרים לשם ביצוע העבודה על

 החומרים, של קצב ביצוע העבודה, ולצורך כל מטרה אחרת עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

המפקח יהיה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לאשר או לפסול כל חלק מהעבודה או  .12.4

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

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  

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

 מראש בכתב לכך, על ידי המפקח.

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

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

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

 העבודה.

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

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

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

 וזה. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח במלואם. הוראות הח

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

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

 תר.שייקח בחשבון את לוח הזמנים הכללי הנוגע לביצוע כל עבודה בא

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

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

 המקנה לקבלן זכות לתשלום נוסף.

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

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

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

 מתחייב להישמע להוראות כל מפקח שימונה מטעם המזמין.

 

 יומן העבודה: .13

דה יומן עבודה, אשר בו ירשמו  הקבלן ינהל במשך כל זמן ביצוע העבודה ובמקום העבו .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  –מהיומן או יומן לגבי חלק מהעבודה או לגבי תקופה מסוימת במשך ביצוע העבודה 

 שיראה למפקח נכון מעת לעת.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 רצופה אליו.

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

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

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

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 

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

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

 עילה לדרישת תשלום כלשהו עפ"י החוזה. 

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

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

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

 אישורו. 

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

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

 כל הערה של המפקח.

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

 

 שינויים בהיקף העבודות: .14

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

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

 יחידת עבודה. 

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

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

 בכתב. 

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

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  

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

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

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

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

אי  מ כתוצאההקבלן, אולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי ומתן בין המפקח ו

 השינוי.  לקביעת ערכו ש

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

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

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

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

 ואזי יקבע המחיר בהתאם לאמור לעיל.

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

 .15%שלו על 

 

 כח אדם, קבלני משנה וחומרים .15

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

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

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

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

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

 בקשר לביצוע העבודה. 

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

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

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

 לקבלן והקבלן יחליף עובד זה מיד. 

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

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

 ידי הקבלן ועל חשבונו.

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

ם, שכרם, כל המיסים והתשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי, ביטוח לאומי ומס  והחזרתם מש

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 .15.6

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

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

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  .15.7

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,   .15.8

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 .15.9

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

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

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

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 .15.10

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

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

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 .15.11

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

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

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

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   .15.13

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

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

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

 

 מועד סיום העבודה, השלמה ומסירה: .16

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

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

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

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

 ערעור.

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

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

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

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,  .16.4

 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 .16.5

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

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

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

 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   .16.7

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  16.7כללה התרשומת  הנזכרת בסעיף  .16.8

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{   20%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  .16.9

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

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

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

"תעודת –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"

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

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: .17

דה במועד שנקבע בחוזה להשלמתה ו/או לא אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבו .17.1

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

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

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

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

 לנמק את נזקו.

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

"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  .17.3

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  .17.4

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

 הממשיים שיגרמו לו בפועל עקב האיחור. 

 

 אחריות לנזיקין:  .18

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

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

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

 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,  .18.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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  .18.4

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, 

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 
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הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם בין לגוף ובין לרכוש כתוצאה ממעשה או ממחדל  .18.5

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,  .18.6

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

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

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

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

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

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

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

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

 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   .18.7

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  .18.8

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

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

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

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

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

 מהעניינים המפורטים הנ"ל.

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

 ביצוע העבודה, הציוד, החומרים שבו והעבודות המבוצעות בו.

 

 ביטוח: .19

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

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  .19.1.1

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

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

 רכב בגין נזק אחד.

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

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'  .19.1.3

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. 
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הקבלן מתחייב לבטח את אחריותו כלפי עובדיו ומועסקיו בגין   –אחריות מעבידים  .19.1.4

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

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  .19.2

 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   .19.3

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

 יום מראש. 60לעשות כן 

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

 די המזמין או לטובתו.שנערך על י

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

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

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

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   .19.6

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   .19.7

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

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

 יהיה כפוף לאישורו מראש. ו

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

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

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

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

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

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

 

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

 המזמין חבות כלשהי. 

 

 מדידת כמויות: .20

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

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

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

 התכניות או ביומן העבודה. 

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

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

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

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

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

 מדידה שבוצעה מחדש כאמור, אין מערערים עליה.

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

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

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

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

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

 לחוזה להלן. 22הערבות לבדק הנזכרת בסעיף 

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

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         .22.3

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

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

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

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           .22.4

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: .23

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

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

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

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

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

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

 בפועל.

 

 לן:סילוק יד הקב .24

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

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

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

 שהקבלן עשה סידור עם או לטובת נושיו. 

לן הסב או העביר או שיעבד את החוזה כולו או חלקו לאחר או העסיק קבלן או הקב .24.1.2

 קבלני משנה ללא הסכמת המפקח בכתב ומראש. 

 הקבלן הסתלק מביצוע החוזה לחלוטין. .24.1.3

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

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

 יום מהיום שהוגשו. 30הוסרו תוך 



 

 

16 

הוטל עיקול על נכסי הקבלן או חלק מהם, או על כספים של הקבלן, או על כספים   .24.1.5

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

 תפעולת ההוצאה לפועל.מיום הטלת העיקול או מיום עשיי  יום 30תבוטל תוך 

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

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

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

 מתנאי חוזה זה. 

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

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

 שעות ממועד קבלת ההוראה במכתב.  48תוך 

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

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   .24.1.9

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

 התראה מאת המפקח.

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

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

 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   .24.1.11

 מתרשל בכוונה בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה. 

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

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         .24.3

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

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

 ומתקנים שלו מהאתר. 

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

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

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

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

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

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

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      .24.5

 בנוסף ליתר התרופות העומדות לו על פי החוק:

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

 }לרבות תשלומים בגין הסכמים אחרים שנערכו עם הקבלן{.

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

 

 מעמד הקבלן באתר: .25

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

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

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,    .25.3

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

 

 הפרות ותרופות: .26

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

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

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

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

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

 יום מיום הבקשה. 30והבקשה לא הוסרה תוך 

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

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    .26.4

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:  .27

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

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

 לעיל{.

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 -ולראייה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 ________________    __________________ 

  הקבלן      המזמין
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 . שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 
 

 34/2020מכרז פומבי מס'  
 

בקריית   האצ"לשדרוג גן משחקים רח' הזמנה להצעת מחירים במסגרת מכרז פומבי 
 )להלן 'העבודות' או 'העבודות נשוא המכרז'(.שמונה 

 
המכרז וגם המסמכים המפורטים מנוסחים בלשון זכר, אך  -הערה 

 מופנים לנשים וגברים כאחד.
 

 תנאים כללים  
 כללי  .1
 

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

 

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

 
  תנאי סף להשתתפות במכרז .2
 

השתתפות במכרז, מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי המכרז, שעניינן קביעת תנאי סף ל
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 א' 131,  100 1ג'ו על ידי רשם הקבלנים, בסיווג שיון קבלן בתוקף שניתן ליר 2.1
 .איםמתכספי 

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

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

 
 אישור בדבר היות המשתתף 'עוסק מורשה'.  2.3

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

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

.  כל משתתף במכרז יגיש ערבות (7עמ' בנוסח המצ'ב )צירוף ערבות  להשתתפות במכרז,  2.5
 יש לצרף את כתב.   06.08.20, בתוקף  עד ליום ₪  18,000בנקאית צמודה בסכום של 

 ., ואין להסתפק בצילוםות המקוריהערב
 

 העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז. 2.6
 

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

 (.11-12)עמ'  המצ''ב הנוסחפ ירגוני בדבר המשתתף ע"אמידע  2.8

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

 (. 13 )עמ' הטופס המצ''בואילך.   ההמלצות  ימסרו על  2015
 

, ואישור רואה חשבון, בהתאם 2017-2019הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים  2.10
 (.14)עמ'  לנוסח המצ''ב

 



 

 

4 

4 

 

: על 1976 –ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו 2סעיף אישורים בהתאם ל 2.11
  –המציע לצרף כדלקמן 

 
 . ( 15-16)עמ'  לרש בחוק הנ"כנד 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
 ( 17 ב )עמ', ובהתאם לנוסח המצ"עדכני )כלומר, שהוא נחתם לאחר פרסום מכרז זה(

 

 ( חתום ומלא. 18 עמ'יפוי )כתב הש 2.12

 
ם לפרט את המשתתפים נדרשי(.   19 )עמ' בנוסח המצ''בטופס הצעת מחיר מלא וחתום  2.1

 . המחירים המוצעים על ידם מסכום האומדן
 
 ההצעה  .3
 

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

 

 

 הוצאות המכרז  .4
 

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

 

 תוקף ההצעה  .5
 

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

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

 לבטל את הצעתו ו/או לשנותה

 

 
  הבהרות ושינויים .6
 

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

 בכתב לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המכרז.
 
 
 רון להגשת ההצעהמועד אח .7
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר !(,  
קריית  עירייתבתיבת המכרזים של  34/2020במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

 . 12:00בשעה  06.07.20שני  מיום, לא יאוחר משרד מנכ"ל שמונה
 .להצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקב
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 סיור קבלנים  .8
 

 .10:00 בשעה 29.06.20שני  ביוםסיור קבלנים  -תערוך תדרוך  החברה
 . קריית שמונה 3משרדי החברה הכלכלית רחוב טרומפלדור  המפגש מקום

 .  חצי שעה-כהסיור יארך  .חובהלא סיור הקבלנים  -השתתפות בתדרוך 
  בחינת ההצעות .9

 
 ם המסמכים  במקומות המיועדים לכך.יש למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתו 7.1

 

מבלי לגרוע מן האמור בטופס הצעת המחיר למכרז, יודגש כי אי הגשת הצעת מחיר  7.2
למכרז ו/או אי רישום פרטים במקום הנדרש לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו 
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.המסמכים 
 

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

וכן  משתתפיםשומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר  החברה 7.4
 ת עיניה.להזמין את כל השירות נשוא המכרז או רק חלקים ממנו, הכל לפי ראו

 
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
נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את כושרם של 

סיונם ואת הצעותיהם,  כדי להביא אותם בחשבון יתפים ו/או התאמתם ו/או את נהמשת
 במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.

 
 'מ עם הזוכה'מו .10
 

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

 
לט ערבותו, בלא כל תנאים ב תחועל 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 רלזוכה במכרז תימס .11.1
 , אליה תצורף הערבות שצירף להצעתו.הודעה יקבל על כך

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

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

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

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

 
כי הצהרה כלשהי של  המשתתף שניתנה במסגרת  חברההתברר ל .11.4.2

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

 
 ביטוח ושפוי      .12

 

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

 
 

 ערבות ביצוע      .13
 

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

 6 שלמסכום ההתקשרות לפי מכרז זה.  הערבות תהיה בתוקף לפרק זמן  {הקבלן
 . במידה שהפרוייקט יסתיים קודם לכן, תוחזר ערבות הביצוע, בשלב החשבוןחודשים

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

 
 

  החברהביטול ע"י       . 14
 

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

 
 

 : שפטייםהליכים מ   .15
 

יורה על ביטול או גורם מוסמך )לרבות משרדי ממשלה(, במידה שבית משפט מוסמך  
המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי 
כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים 

קשרות במכרז או בגין ביצוע העבודה נשוא המכרז, תהיה בגין ההת 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 
צעה(, בהתאם להוראות או תגמול, זולת עבור עבודה אשר בוצעה על ידו בפועל )ככל שבו

 ההסכם.
 

 ביול החוזה     .16
 

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

 
 בכבוד רב,
 

 ,  אביחי שטרןעו"ד       ,  דני קדוש
 ראש העיר ויו''ר החברה הכלכלית     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.,
 
 

 שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל 34/2020 פומבי מס' כתב ערבות להשתתפות במכרזהנדון:  
 בקריית שמונה

 -על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו/או ח.פ. _______________ )להלן 
וזאת בקשר עם  ₪  18,000"המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

, ולהבטחת בקריית שמונה אצ"לשדרוג גן משחקים רח' ה 34/2020מס' פומבי השתתפותו במכרז 
 מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

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

 שהוא. 
 

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

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

 כלשהו כלפיכם.
 

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

 הכולל הנ"ל.
 

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

לא  דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה,ועד בכלל.  06.08.20ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 תענה. 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 
 
 

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

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב ערבות ביצועהנדון:  
 
 

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

, בקריית שמונהשדרוג גן משחקים רח' האצ"ל  34/2020מס' במכרז  ביצועו עבודותבקשר עם 
 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

 
ד סכום הערבות כאמור צמוד למדד תשומות הבנייה, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל מוע

 שהוא. 
 

מקבלת דרישתכם  יום 10בתוך הנ"ל  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך
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 

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

 ת זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבו
 

ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה,  חודשדים 6ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 ________בנק ________________              תאריך ____________________     
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 לכבוד 
 החברה הכלכלית קריית שמונה / עיריית קריית שמונה.

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב ערבות טיבהנדון:  
 
 

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

כערבות  בקריית שמונה שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל 34/2020מס' לערבות טיב מכרז פומבי 
 טיב, להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

 
סכום הערבות כאמור צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי(, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל 

 שהוא. מועד 
 

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

מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב בכל דרך אחרת, ו
 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.
 

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות 
 

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

 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.,

 
 34/2020 מס' מכרז פומבי –הצהרת המשתתף 

 
 

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

 
ת כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, לאחר אני מצהיר בזה כי הבנתי א

בדיקה קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ומצהיר כי 
לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונים; לא 

 ו'טעות' ו'הטעיה'' ואני מוותר על כל טענה כאמור. תשמע בעניין זה כל טענה של 'חוסר התאמה'
 

אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי עונה על כל 
מכרז פומבי מס' הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות נשוא 

הבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז , ולבקריית שמונהשדרוג גן משחקים רח' האצ"ל  34/2020
 .המכרז לתנאים שבהסכם ויתר מסמכי ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו, בהתאם

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

 
יום מהמועד  90הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 

 להגשת הצעות.האחרון 
 

 להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז.
 

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם התחייבות 
 בלתי חוזרת ומחייבת ביני לביניכם.

 
רה שבו לא אעמוד היה ומסיבה כלשהי לא אסכים לחתום על ההסכם לפי הצעתי, ו/או במק

לפי ההסכם, אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם הצעתי במכרז תוגש על  יבהתחייבויותי
ידיכם לפרעון, וכי סכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי 

 .בע''מ שמונה קרייתלחברה הכלכלית לגרוע מכל סעד אשר מוקנה 
 
( אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי הצעתו הינה תף הוא תאגידבמקרה שבו המשת)

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

 זו.
  ______________________ 

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

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

"(  מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה המשתתף)להלן:"
שתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים __________________ בשם המ

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 קרייתהחברה הכלכלית 

 ארגוני  מידע 

 בקריית שמונה   שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל - 34/2020מכרז 

 

 פרטי משתתף המכרז:  .1

 : ________________________________המשתתף  שם

 : ______________מורשה עוסק  / החברות ברשם  רישום מספר

 ______________ סיווג:______________מספר קבלן רשום: 

 : _______________________________________כתובת

 : ______________________________רשום משרד  בתכתו

 :____________  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  ניותיו ופ: _____________ נייד  ' טל מס ___________,

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

 

 םניסיון קוד
 בקריית שמונה   שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל - 34/2020מכרז 

 

,  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 העבודה תחילת  ואמצעים תאריך

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

 ___________ תפקיד

 . _________________________ טלפון 

 

 

 

  חודשית אספקה  היקף______________________ תים השירו מקבל הגוף שם  .ב

 ואמצעים א "כ , ביצוע העבודות כנדרש  לטובת  העומדים האמצעים היקף _____________

_____________________________________________________________

_____ 

 _________________.  השירותים מקבל   בגוף  העבודה תחילת  תאריך 

_________________,   שם:  השירותים  מקבל בגוף (  ץ ממלי)  הקשר איש 

 ___________ תפקיד

 . _________________________ טלפון 

 

 

 

 המשתתף  חתימת                             

                                ____________________ 
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 תאריך:___________                                                                                              לכבוד 

 שמונה  קריית החכ"ל ועדת המכרזים 

 

 המלצות

 בקריית שמונה   שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל - 34/2020מכרז 

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

 ________________________________ ורנ"המציע"(, ביצע עבו ___________ )להלן: 

 / שירותים הבאים:   עבודותאת ה

 תקופת השירותים: . 1

 בתקופה שבין: ___________ עד ___________,   עבודות בנייה ושיפוצים 

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

 : עבודותמהות ה. 2

 המציע הנם:ביצע אותם   עבודותה

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 חוות דעת על ביצוע: .  3

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 פרטי המאשר 

 שם הרשות                           תפקיד                                  טלפון                      משפחה  ושם   

_____________         ____________                    __________               ____________ 

 

 ____________________ 

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

 בקריית שמונה   שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל - 34/2020מכרז 

 
 שם המציע: ______________________________________ תאריך:______________

 הריני להצהיר כדלקמן: 

בעבודות  ( לפחות,   2017-2019נות ) המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש השנים האחרו

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

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

 (. 2017-2019)₪.במצטבר בשלוש האחרונות שקדמו להגשת הצעתו  1,500,000

 __________________חתימת המציע: __

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

 אישור רואה חשבון 

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

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

 זו בהתבסס על ביקורתנו.  היא לחוות דעה על הצהרה

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

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

 ס נאות לחוות דעתנו. סבורים שביקורתנו מספקת בסי   מטעה מהותית. אנו

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

 . 2017-2019המציע בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנת 

 תאריך: __________ 

 

______________ 

 בכבוד רב, 

 רואי חשבון 
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 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:

 בקריית שמונה   שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל - 34/2020מכרז 

 
 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

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

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

 

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

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

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

 

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

 

וכי מועד פי חוק שכר מינימום, לבעבירה  והורשעיו המשתתף או בעל זיקה אל ב.

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

 . הדין הרלוונטיים

 

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

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

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

 

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

 

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

____________ 

 

 אישור

 

____ (, 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,                              



 

 

16 

16 

 

 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 בקריית שמונה   שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל - 34/2020מכרז 

 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 . הרלוונטיים

 

 לפי חוק עובדים זריםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

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

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

 

 [ף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטייםעל המשתת* ]

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

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

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

 היר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצ .3

____________ 

 אישור

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

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

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

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד,                             
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 תאריך ___________
 לכבוד 

 שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 אישור רואה חשבון הנדון:  
 בקריית שמונה   ' האצ"לשדרוג גן משחקים רח - 34/2020מכרז 

 
 

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

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

 בכבוד רב,         
         
 רואה החשבון         
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 תאריך:____________                                                                                                    

 
 
 

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

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב שיפויהנדון:  
 בקריית שמונה   שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל - 34/2020מכרז 

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

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

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

  ו/או למועסקיו ו של הקבלן לעובדי לשלם והעירייה יב החברה בכל תשלום שבו תחו 
כל מי שבא מטעם הקבלן ו/או  של הקבלן ו/או למאבטחים ו/או למפקח ו/או ל

עובד  ובלבד שמדובר בתשלום שיש לשלמו במסגרת יחסי עבודה שבין  –בשליחותו 
 . 34/2020מס' בקשר עם ביצוע ההסכם נשוא מכרז   ממעבידו

 
כתב שיפוי זה אינו מוגבל בזמן.  ידוע לי כי גם אם אסיים את תפקידי אצל הקבלן,  

א כתב שיפוי חלופי, להנחת דעתה של  כתב השיפוי יחייב אותי, אלא אם אמצי
 החברה.  

 
 
 
 

 ולראייה באתי על החתום :
 
 
 
 
 
 

 תאריך ____________________              חתימה______________________ 
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 34/2020'  טופס הצעת מחיר למכרז פומבי מס
 

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

שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל  , מ" החברה הכלכלית קריית שמונה בעעבור  לבצע

המכרז וההסכם   שבמסמכי  מפרטים ולתנאים בהתאם לוהכל  בקריית שמונה 

  המצורף, בתמורה אשר סכומה נגזר מהנחה מוצעת של 

)יש לציין את אחוז ההנחה במילים וגם   _____________________%___

   בתוספת מע''מ.______________₪  –מסתכם ב   מדן אשרומסכום האבמספרים( 

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

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

מוצעת  הצעה זו היא לביצוע העבודות, בתמורה אשר סכומה נגזר מן ההנחה ה .2
מדן המפורט לעיל.   ההצעה 'הזולה' היא זו אשר תנקוב בהנחה  ולסכום הא

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

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
 חלק ממנה, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. 

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

שהחברה תבצע חלק מהצעת הביצוע בפרויקט, תחושב ההנחה המוצעת  דה במי .6
 לעיל מכל פרט ופרט אשר יבוצע בהשוואה למחיר המפורט באמדן. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 _ ת.ז / ח.פ  _____________ מגיש ההצעה _________________ שם
שם מורשי חתימה, חתימתם, וחותמת   של  

כתובת _______________________ .  המשתתף___________________
 טלפון _______________________.תאריך ______________________ 
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 /202034מס' פומבי  במכרז וזהנספח לח 
 

 שדרוג גן משחקים רח' האצ"ל בקריית שמונה
ההוראות בנספח זה, יהיו חלק מתנאי ההסכם; ההוראות בנספח זה, גוברות על 

 כל הוראה אחרת במסמכי ההסכם. 
 

 העבודה נשוא ההסכם תבוצע בהתאם לפרטים במפרט המצורף. .1
 

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

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

 

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

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

 

מנין הימים יהיה  .וםי 90  -לא יאוחר מ חברה היאתקופת ביצוע העבודה ומסירתה ל .4
 מיום הוצאת צו התחלת עבודה.

 

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

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

 

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

 

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

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

 

צעה בלתי חוזרת, שאיננה ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי , הנה ההמפורטת לעיל הצעהה .10
יקט בהשוואה למחיר מתייחסת לכל הצעת הביצוע בפרויקט, אבל גם לכל פרט ופרט בפרוו

 המפורט באמדן.  
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 קט'.' הכוונה היא ל'מנהל הפרויבכל מקום שבו מופיע בהסכם המצ''ב 'מהנדס העיר .15
 

תקדמות העבודה בשטח, חשבון סופי לחודש בהתאם לה 25 –ביניים יש להגיש ב ות חשבונ .16
 .קטמנהל הפרוייוגש עם גמר העבודה לאחר קבלתה הסופית של העבודה ע"י 

 



 

 

21 

21 

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

 

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

 : אישור חשבונות וביצוע תשלומים .19
 

 
 

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

  החברה .  ו/או מי מטעמו, כאמור ממןה קשורים למעורבותו של משרד 
ימים לאחר   10את החשבונות המאושרים בתוך פרק זמן של תשלם לקבלן 

מאת משרד השיכון או המשרדים  יתקבלו אצלה שהתקציבים הרלוונטיים 
 הרלוונטיים.   

 

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

 
 
 
 

 
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 

_________________________ 
 

_________________________ 

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

והנו רשום על פי חוק רישום קבלנים שיון קבלן בתוקף שניתן לו על ידי רשם הקבלנים, יר 2.1
, 100 1סיווג ג' )להלן "החוק"( במשרד הבינוי והשיכון 1969-נאיות תשכ"טלעבודות הנדסה ב

 . מתאיםובסיווג  א' 131

 

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

  המשתתף.
 

 שור בדבר היות המשתתף 'עוסק מורשה'. אי 2.3
 

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

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

 יש לצרף את כתב.   06.08.20, בתוקף  עד ליום ₪  18,000בנקאית צמודה בסכום של 
 ., ואין להסתפק בצילוםהערבות המקורי

 
 העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז. 2.6

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

 

 (.11-12)עמ'  הנוסח המצ''במידע אירגוני בדבר המשתתף ע''פ  2.8
 

 2015( על עבודות דומות, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנת לפחות 2המלצות ) 2.9
 (. 13)עמ'  הטופס המצ''בואילך.   ההמלצות  ימסרו על 

 
לנוסח , ואישור רואה חשבון, בהתאם 2017-2019הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים  2.10

 (.14)עמ'  המצ''ב
 

: על המציע 1976 –ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו ב )2סעיף אישורים בהתאם ל 2.11
  –לצרף כדלקמן 

 
 . ( 15-16)עמ'  כנדרש בחוק הנ'ל יםצהירא. ת

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

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

 

 ( חתום ומלא. 18עמ' כתב השיפוי ) 2.12
 

ם המשתתפים נדרשי(.   19)עמ'  בנוסח המצ''בטופס הצעת מחיר מלא וחתום  2.13
 בכתב הכמויות על כל סעיפיוהמוצעת על ידם  הצעהלפרט את ה

 


