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 אריך: __/__/__ת
 

 כתב הצהרת קבלן
 

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון 

 )להלן "המועצה"(
 

 6ה//2020' מסהצהרה למכרז :       הנדון
 
בתחום המקצועי אני החתום מטה ______________מצהיר בזאת כי אני קבלן בענף העבודה  .1

 -של נשוא ההצעה, הנני קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט
 _________________ לפי התקנות בדבר סיווגם של קבלנים רשומים. -ומסווג כ 1969

 
לאחר שקראתי בעיון ובשקידה את הפרסום למכרז, את ההזמנה לקבלת הצעות, את ההסכם,  .2

זה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר את טופס החו
שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל, ביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי 
את תנאיו ומצבו וכן לאחר שהבנתי את השיטה והתנאים שלפיהם אצטרך לבצע העבודה ולקבל 

מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע  את שכרי ובהתאם לכל הנ"ל, הנני
את העבודות המופיעות בתכניות והמתוארות במפרט ובתנאים הכלליים במחירים שאני הצעתי 
עבור הסעיפים השונים בכתב הכמויות לפי מחירי היחידות ולגמור את העבודות הנ"ל לשביעות 

 רצונכם ולהנחת דעתה של המועצה.
 

ססים על כתב הכמויות ולפי מחירי היחידות יהוו סכום כולל של המחירים המבו
אולם אני מסכים כי התמורה בהתאם לחוזה תהיה  )לא כולל מע"מ(,__ ₪ _____________

מבוססת על מדידה והערכת העבודה שבוצעה למעשה ונשלמה על ידי כפי שתעשה ע"י המועצה 
 ולא לפי הסכום הכולל.

 
 רצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ברם ההצעה תישאאני מסכים ומאשר כי המוע .3

בתוקף במשך תקופה של שלושה חודשים מתאריך שנקבע לפתיחת מעטפות ההצעות ואם 
תתקבל ההצעה, היא לא תבוטל אלא אם הצו להתחלת העבודה לא ניתן לאחר שלושה חודשים 

 יידכם לקיים התחייבויותי מיום קבלת ההודעה על קבלת הצעתי. נתקבלה הצעתי ונדרשתי על
 אעשה זאת מיד ובלי השהייה. –שבהצעתי זו 

 

 אני מסכים כי אם תתקבל ההצעה ע"י המועצה, יהא עלי, בין היתר: .4
 

ימים מיום קבלת ההודעה  14תוך  , להמציא ערבותלחתום על ההסכם והחוזה המצורפים .4.1
לט את הערבות אם לא אחתום במועד הנקוב לעיל, תהיה המועצה רשאית לח על כך.

חילוט הערבות לטובת והפסדים כלשהם ואולם  נזקיםלהוכיח  שהבנקאית מבלי שתידר
המועצה  לא יפגע בזכויות המועצה לתבוע, לקבל ולדרוש ממני את הסכומים, על נזקים  

 נוספים שנגרמו למועצה עקב אי חתימת החוזה על ידי בזמן הנקוב לעיל.

כל ך קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את ימים מתארי 7להתחיל בעבודה תוך  .4.2
( ימי  לוח הועשרמאתיים ) 210תנאי החוזה תוך תקופה של ההתחייבויות והעבודות לפי 

מיום זה, וזאת כפוף ללוח ההתקדמות של שלבי העבודה שיצורף לחוזה בינינו ויהיה חלק 
והעבודות" פירושו להוציאה  ת"סיום ההתחייבויו כלפיכם. יבלתי נפרד מהתחייבויותי

לפועל עד תומה בהתאמה גמורה לתכניות, למפרטים ולתנאים הכלליים, לכתבי הכמויות 
 ומחירי היחידות וכן בהתאם להוראות המפקח.

כחוק לפי הנוסח  הקבוע  מבוילתעם  חתימת החוזה, ערבות בנקאית  –להפקיד בידיכם  .4.3
. על ערבות בנקאית זו יחולו כל התנאים בחוזה, כערבות לקיום כל תנאי החוזה המצורף

 הנקובים בחוזה.

דלעיל, הריני מסכים כי תחלטו  4.2במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  .4.4
 לטובתכם הערבות הבנקאית שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.

לי בלבד ואני ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות ביול החוזה, במידה ויחולו, יחולו ע .4.5
 מתחייב לביילו מיד לאחר שהמועצה תורה לי לעשות כן.
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שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית לפקודתכם  יהתחייבויותיכערבות לקיום  .4.6
התחייבות מפורט בהזמנה ובהסכם ומייפה כוחכם באופן בלתי חוזר, אם לא אקיים  

הצעה זאת, לחלט לטובתכם הערבות מבלי לתת לי הודעה או  על פי ימהתחייבויותי
התראה נוספת, ואני מוותר מראש על  כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות 

 הערבות הנ"ל .

ידוע לי כי למועצה נתונה הזכות לבטל המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו יבוטל המכרז  .5
במכרז, כל זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי  כאמור, לא תהא לי, גם באם הצעתי זו תזכה

 , פיצויים וכיוצ"ב. יהמועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאותי

כל המושגים והביטויים המופיעים בכתב הצעה זה יפורשו, עד כמה שהדבר ניתן  עפ"י פירושם  .6
ים או להיפך וכל כל מקום שנאמר ביחיד מוסב גם לרב ומשמעותם בהסכם ובחוזה המצורפים.

 מקום שנאמר בזכר מוסב גם לנקבה או להיפך, הכל לפי העניין.

הצעתי זו ניתנת מתוך הבנתי ורצוני החופשי, ואני מסכים בזאת שהסמכות הייחודית לדון  .7
בסכסוכים הקשורים להצעתי זו ולחוזה המצורף אליה, תהא לבית המשפט המוסמך במחוז 

 הדרום.
 
 
 
 
 
 
 
 

___________       ______________ 
 חותמת                  תאריך  
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 6ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 
"צ מעו ביטחוןה שרד,  משיכוןה שרדמ הוצאתב ניןב עבודותל  כלליה פרטמ  )ג( סמךמ
 : רקיםפ בפרטו
 
 

  חרונהא הדורהמ                           קדמותמו 00 -    
 עבודות עפר 01 -    
 " -"    ראתב צוקי טוןב בודותע 02 -    

 גדרות 44 -                                   
 סלילת כבישים ורחבות 51 -                                   
 מים וביוב 57 -                                   

     
  
  

 
    

 
     

 . מיוחדה מפרטב ו, אלעילד בפרקיםש פניות"י העפו צורךל התאםב  וסףנ רקפ  לכ כןו
 
 בהוצאתש כלליםם המפרטיל יאה כוונה" הכלליה פרט"מ הגדרהה ופיעהמ וב קוםמ כלב ערהה
 שותפותמ עדותו הוצאתב וא ןוהשיכו בנויה משרדו ןהביטחו שרדמ השתתפותב  מיוחדתה וועדהה
 "ל. לצהו ןהביטחו משרדל
 
 רכישהל יתניםנ קבלןה  לש רשותוב  אינםו מכרזל  ורפוצ לאש  עילל מצויניםה  כללייםה מפרטיםה
 ת"א.  29 ליעזר' אח, רןהביטחו שרדמ לש אורל הוצאהב
 

 נזכריםה כללייםה  טכנייםה  מפרטיםה  מצאיםנ  רשותוב  יכ  זהב  צהירמ  קבלןה קבלןה הרתהצ
  תא  בצעל מתחייבו דעתל ביקשש הסבריםה לכ תא יבל,  קכנםת תא הביןו רא, קהז וזהח/מכרזב
 לקח הינהו הז וזהח/מכרזל ספחנ הווהמ  וז צהרה.  ההםב  מוגדרותה  דרישותל  כפיפותב  בודתוע
 . מנומ פרדנ יתלב
 
 
 

      קבלןה חתימתו ותמתח     
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1ג'   סמךמ

 6ה//2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
  וקדמותמ 00  רקפ
 
 לבנטייםר רקיםפ ו, אכלליה מפרטב 00 רקפ תא שנותל וא הוסיף, להשליםל אב הז יוחדמ פרטמ
 . לוש חריםא
 

  עבודה ושטח התארגנותה תרא 00.01
 

 במתחם המועצה. מצאנ עבודהה תרא 
שטח התארגנות של הקבלן יהיה באזור האתר של הפרויקט אלא אם יקבע אחרת בפגישת 

הקבלן על כל התארגנות ע"י המפקח. שטח התארגנות יהיה באחריותו הבלעדית של 
 המשתמע מכך.

 
  עבודהה אורת 00.02

              
 בנייה.עבודות  המבוצעות במסגרת מכרז זה הן ותהעבוד

 
  מפרטה יקףה 00.03
     
 עלו כמויותה לכתבו תוכניותל ,כלליה מפרטל  השלמהכ מיוחדה  מפרטה תא  ראותל שי   
  יטויהב תא מצאת כמויותה בתבכו תכניותב מתוארתה בודהע כלש  הכרחה ןמ  יןא ןכ   
 . מיוחדה מפרטב   

 
  כמויותה כתבו מפרטים, התכניותה תאמתה 00.04

  
 נתונים, המידותה לכ תא בצועה מסמכיו תכניותה בלתק םע ידמ בדוקל קבלןה לע 

, נתונים, בתכניותב תירהס וא עותט תמצאש קרהמ כל. בהםב מובאיםה האינפורמציהו
.  כתבב  וראותה לבקשו  מפקחל ידמ ךכ לע הודיעל ליו, עויותמכה בכתבו טכניה מפרטב
 ידיעתל קבלןע"י ה ידמ ובאוי תכניותב מסומניםש מידותה  עלו גבהיםה  לע רעוריםע
 ביעהת לכ תקבלת א. לופיתס היהת נדוןב מפקחה חלטת. העבודהה יומןב ירשמוו מפקחה
 . אמותתהה-באיו סטיותב רגישה לאש ענהט מךס לע קבלןה צדמ

 
  חומריםו יוד, צבודהע 00.05

 
על . לבדב רושתיח היהי עבודותה ביצועל וב השתמשל קבלןה דעתב שרא ציודה לכ א. 

 לע מפקחה יתרו ןכ םא לא)א ביצועה תחלתה פניל מפקחה ישורא לקבל קבלןה
, מפקחע"י ה אושרי אל שרא ציוד(. החלקוב וא ולו, כיודצ ותוא לש אישורוו דיקתוב
ע"י  אושרי שרא סוגמ חרא ציודב יוחלףו שבונוח עלו קבלןע"י ה מקוםמן ה סולקי

 . מפקחה
  
 דרישותל כפיפות, בכוןנ קצועימ באורחו תכניותל התאםב בוצענהת  עבודותה לכ ב. 

, רישותד יימותק גביהןל שרא בודות. עמפקחה לש צונור לשביעות"ל ונה תקניםה
' כדו קנות, תרישותד אותןל התאםב בוצענה, תוסמכתמ שותר ל' שכדו קנותת
 בודותע תאמתה לע כתבב ישורא ידול מציאי הקבלןש דרושל שאיר  מפקחה
 אםב זהכ ישורא המציאל תחייבמ הקבלן, ושותר ותהא ל' שכוו קנות, תדרישותל
 . ידרשי

 
 לכ דרישותל בהתאםו חוזהל 2ו' סמךמ סיסב לע עבדהמ בדיקותל כניתת כיןי קבלןה ג. 

 כלליה מפרטה תקניל ותאםת הדגימותו בדיקותה כנית. תהז חוזהב בודותהע תרי
 בדיקותה כניתת תא שנותל שאיר מפקח. היוחדיםמ כנייםט מפרטים( וכחולה ספר)ה
 .שטחב עבודהה תנאיל התאםב

 
 ל, עסויםמ חומרב שימושה פניל מיםי בועש אשרמ  אוחרי לא, ועבודהה תחלתה םע ד. 



 
, הםב השתמשל דעתוב שרא חומריםה קורמ לע ישורא פקחהמ אתמ קבלל קבלןה
  ימסרוי חומרים. הדיקהב ילצורכ חומריםה אותםמ גימותד הגישל אתז םע יחדו
 שימושל  תאמתםה ידתמ תא קבעוי תוצאותיהו מפקחה הוראותל התאםב בדיקהל
 הפסקתל גרוםת  מאושרתה דגימהה ןמ חומרה  טיבב הסטיי  ל.  כהז וזהח  ביצועב
. קבלןה שבוןח לע אתז ל, כהמקוםמ פסולה חומרה לש מיידיה סילוקול דע עבודהה
 מתקבלתה בכמותו אושרמ טיבב ומריםח מקוםל ביאי קבלןה אשרכ ימשךת עבודהה
ע"י  תיקבעש וסמכתמ מעבדהב קבלןה שבוןח לע בוצענהת בדיקות. המפקחה עתד לע
 .דדיםהצ ניש תא חייבנה"ל תנה בדיקותה תוצאותו מפקחה

    
. נדרשה מוצרה יכותא לע הצביעל נתמ לע אים, ביצרןה םש וזכרמ הםב וצריםמ  

ע"י  זאתו מוזכרה מוצרל איכותיו כניט רךע ווהש וצרמ הציעל רשותה קבלןל
 וראותה מפקחל קבלןה מציאי קרהמ כל. במפקחה באישורו תאימיםמ סמכיםמ
 . ותיואהורל התאםב הקפדהב ינהג, וכתבב יצרןה לש יצועב

 
 המפקחו ציודה פקס ישורא עוןט עבודהה ביצועב וב שתמשי קבלןה שרא יודצ לכ  

 המקוםמ סולקי המפקחו ספקה דיי לע אושרי אל שרא יוד. צעבודהה חילתת פניל
 בוצעוי עבודותה ל. כאושרמ סוגמ חרא ציודב יוחלף, ושבונוח ל, עקבלןה דיי לע
 קצועימ אופן, במסמכיםה תרי לכלו ודיצה ספקו יצרןה נחיות, התכניותל התאםב
 . מפקחה צוןר לשביעות"ל ונה תקניםה דרישותל כפיפות, בכוןנ

 
 מועדל עברמ רכהא קבלןל קנוי אל תוצאותיהןל מתנהה וא מעבדהב בדיקותה יכובע ה.  

 .טעמומכלשהי  תביעהל ילהע שמשוי לא, ועבודהה תחלתה צוב נקבעש יוםס
   

  רקעייםק תת מתקניםו ינורותצ 00.06 
   
  קומםמ תא יוודאו בדוקי קבלן.  הרקעייםק-תת מתקניםו ינורותצ יימיםק עבודהה שטחב 

 . למותםשל ע לשמורו דאוגל נתמ לע בודתוע תחוםב נמצאיםה הצינורותו כבליםה  לכ לש
   
 בדיקתל דיםחיומ מכשיריםב שימושה, מיניהןל השוחותו כבלים, הצינורותה גילויל פירותח 

 וצאהה לכ כןו מוסמכיםה גורמיםה לכ םע תאוםו ינפורמציהא יסוף, אגילוייםו יקומםמ
 . וסףנ שלוםת לאל קבלןה לע לים"ל חנה מתקניםה לש למותםש קיוםל נדרשתה חרתא

    
 וקדםמ  אישורב בוצעוי קשורתת ערכתמ בורע בודותע וא  קשורתת וויק  קרבתב בודהע 

 . קבלןה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה ל". כזק' "בחבב רשתה הנדסמ לש מודצ  בפקוחו
 

 בוצענהת  עבודות.  האורהת/שמלח תקנימ קרבתב בודותע יצועב בורע םג ייםק יןד ותוא 
 לע חולו"ל ינה גיןב התשלומיםו אישוריםה כלו שמלח ברתח בפקוחו וקדםמ אישורב
 . קבלןה

 
רשות  טעםמ מודצ בפקוחו וקדםמ אישורב בוצעום יימ וא יובב וויק  קרבתב בודותע

 . מקומית
 קבלן, לא תשולם עבורם בנוסף לכתב הכמויות ה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה לכ 
 . תמורה כלשהי             

 
 מערכותה קרבתב בודותע צועב בזמןו פניל נדרשיםה תיאומיםה ביצועו  אישוריםה בלתק 

 . קבלןה לש שבונוח עלו אחריותוב ם"ל הנה
 . הושלכ נאית כרתה אימ נובעותה ביעותת כלב כירת אל המועצה 

 
  אתרב הנדסמ 00.07 

 
 חרא  מלאל קבלןה  לע ממשלתיה הסכםה לש 13  סעיףב  נאמרב פגועל  מבליו נוסףב 

 הנדסמ הוא" שאתרה הנדס"מ היהי קבלןה לש מוסמךה וחוכ א: בבאותה הוראותה
 בעלו פחותל נים( שמש)ח 5  לש קצועימ תקו םע האדריכליםו מהנדסיםה  פנקסב שוםר

 .הז חוזהב נדרשה הסוגמ בודותע ביצועב מנהלה דעת, לספיקמ ןניסיו
  



 
 
 
  קבלןה חריותא 00.08 

 
, מפרטים, התכניותה תא כירמ ואה י, כעבודהה טרתמ תא יודעה אדםכ קבלןה תא ואיםר 

 לכ לש תקינהה פעולהל אחראיכ דרישותה תרי כלו חומריםה וגי, סכמויותה שימתר
, תכניותב רטפ כלל מפקחה לש בול שומתת תא הפנותל עליוו דוי לע מבוצעיםה מתקניםה
 פעלוי אל המתקניםש כךל גרוםל לוליםע שר', אכוו מידותב תאמהה י, אתכנוןב עותט
 כספיתה אחריותה כלב שאתל עליו, ולעדיב אחראיכ ותוא ואים, רןכ שהע א. לראויכ
 . האחרתו

 
  פרעותה ניעתמ 00.09 

 
 סדירהה התנועהו חייםה צרכיב מרבית ותבתחשה וךת בודתוע תא בצעל  תחייבמ קבלןה 

 קלותת מנועל כולתוי מיטבכ לעשותו עבודהה לכ משךבאתר בהרחבה ב מתנהליםה
  שטחה  ניפ  לע הניחל וא בודותע בצעל לאש קבלןה תחייבמ ןכ מו. כהואש וגס כלמ הפרעותו

  וגס כלמ  כבר ליכ  לש חופשיתה תנועתםל הפריעל  דיכ הב  ישש צורהב יודצ וו/א  ומריםח
ע"י  תנועהה בטיחותל דאגי קבלן. היימיםק מתקניםב  פגועל וא  רכיםד חסום,  להואש
 טייתה צורךל עקפיםמ יבנהו צורךה פי' לכוו ובדיםע צבת, הנסים,  פגלים,  דלטיםש תקנתה
 לתנועהו מונעתמ תנועהל פשרותא בצועה לש  לבש כלב  הבטיחל קבלןה אחריות.  בנועהת
 םג וטלתמ קבלןה ל.  עמפקחה לש באישורוו קבלןה אחריות"ל בנ. התרהא כלב גליתר
 שרדמ גוןכ שוניםה הגורמיםמ תנועהה סדריה שנויל חוקכ ישוריםא קבלתל אחריותה
 רכיםד יצועב רבות"ל לנכ  נועהת בטחת'. הכוו רשות מקומית, משטרה, התחבורהה
 לש יחידהה מחיריב ללנהתכ הז נאית יבמילו  כרוכותה נוספותה הוצאותה ל. כוקפותע
 קבלןה לש ביעותת לכ וכרוי אל ןכ מו. כנפרדב  בורןע שולםי  לאו שוניםה תשלוםה עיפיס
 . פרעותה מניעתל אמצעיםה לכ קיטתנ קבע נגרמוש יכוביםע גיןב

 
  יימיםק בישיםכ ניפ לע נועהת 00.10 

 
 אמצעותב רקו ךא צעובת חרתא טרהמ כלל הןו חומריםו יודצ עברתה ילצורכ ןה נועהת לכ 

 שהחומרו קייםנ םה רכבה גלגליש וודאל ש.  יפנאומטיים גלגליםב מצוידים כבר  ליכ
 . נסיעהה זמןב תפזרמ ינוא הרכב ליכ לע מועמסה

 בו מכתיבה משנה זהירות. תהיומיומיהעבודה בחוזה זה מתבצעת בישוב שהפעילות 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להגביל את שימוש בכבישים ודרכי גישה על פי שיקול            

 נושא הקשור להגבלות ו/או התניות  לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל דעתו הבלעדי.
 בכבישים ו/או דרכי גישה. 

 
 

 הירותז מצעיא 00.11 
 דרושיםה זהירותה  מצעיא לכ  בנקיטתו  העובדיםו  עבודהה  בטיחותל  חראיא  קבלןה 

, תצינורו וויק נחת, הפירהח עבודותב קשורותה אונותת  רבות,  לודהעב אונותת  מניעתל
 כושר הבטחתל זהירותה מצעיא כלב  נקוטי קבלןה '.כוו בדכ יודצ פעלת, הומריםח ובלתה
 תקנות, החוקיםה לכ יוםק לע יקפידו עבודהה צועב עתב סביבתוב וא אתרב דםא חייו
 דרות,  געקות,  מיגומיםפ תקיןי קבלןו. הלא םבענייני הממשלתיותו עירוניותה ההוראותו
 םלהיגר עלולותה תאונותמ ציבורה תא הזהירל דיכ נדרשכ זהרהא  שלטיו ורות, אמניותז
 . אתרב חריםא מכשוליםו ומריםח רמות, עפרע רמות, עורותב לש םהימצאות שלב
,  רותיהחפו בורותה לכ תא מלאל קבלןה ייבח  אתרה לש  לקח כלב  עבודהה יוםס  םע ידמ 

 . בודהע תוצאהכ אתרב נשארוש מכשוליםה לכ תא לסלקו  העפרו ערמותה  תא יישרל
 קיטתנ יא קבע ייםח בעליו דםא חייל וא רכושל ייגרםש זקנ כלל חידיי חראיא  היהי קבלןה 

 עומת.  לליוא ופנינהת שרא הז סוגמ ביעותת שוםב כירי אל המזמיןו נדרשכ הירותז מצעיא
 חלוויכו   ושאנ הווי  שרא כומיםס ותםא שלוםת עכבל כותז עצמוהמועצה ל ומרש אתז
 שובי  אחרל קהמועצה ר ישחרר"ל  נה  סכומיםה ת.  אקבלןה ביןל תובעיםה וא תובעה  יןב
 רב  חרא סמך"י  מפע וררותב  וא  צדדיםה  ניש  הסכמתב דעותה  ילוקיח וא  סכסוךה
  ו,  אחרא אדםל  וא קבלןה  לש עובדל  בודהע אונתת  קבע פיצוייםל ביעהת  ל.  כמכאס
 פוליסתב קבלןע"י ה כוסה,  תעבודהה אתרב נפגעש הואש לכ טלאובייק יצוייםפ ביעתת



 
 . הז ושאנ גיןב לשהיכ אחריותב שאת אל המועצהו תאימהמ טוחיב

באחריות הקבלן לגדר את האתר כולל שילוט ושער )שיפורק בתום העבודה( כל זאת בהתאם            
לחוקי הבטיחות והוראות שבנספח ח' לחוזה. לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה זו . ) 

 הנ"ל כלול בסעיפי יחידות (.
 

  מנייםז זניקו סידוריו עבודהה לע גנהה 00.12
 

  קופתת לכ משךב מבנהה לע הגןל דיכ דרושיםה אמצעיםה כל,  בשבונוח ל, ענקוטי קבלןה 
,  וח, רתשיטפונו, דמהא פולותע"י מ  םלהיגר עלולה  נזק,  ממפקחל מסירתול  עדו ביצועה
  כל,  בצונור לשביעותו  מפקחה רישתד פי,  לשבונוח ל,  עקבלןה נקוטי במיוחד' וכוו משש
 פירתח ולל, כחרם אימ קורמ לכ פנימ וא שמיםג פנימ אתרה הגנתל  דרושיםה אמצעיםה
 סתימתםו גשמיםה ונתע משךב קיןת מצבב אתרה חזקת, המיםה הרחקתל מניותז עלותת
 שבוןח לע תהיינהו תשלוםל התימדדנ אל מניז זלניקו עזרה בודותע ל. כעבודהה סירתמ פניל
 אמצעיב קטנ קבלןה םא ן"ל,  הנה הגורמיםמ תוצאהכ יגרםש זקנ ל.  כקבלןה

 צונור לשביעותו שבונוח ל,  עיחויד ליב קבלןע"י ה תוקן,  יןכ  שהע אל  םא הןו אותיםנ גנהה            
 .מפקחה לש גמורהה

  
  מירהש 00.13

 
 העבודותו מתקניםה ביצוע, להציודו חומריםה חסוןא צורךל דרושיםה מחסניםה לכ 

 דיי לע ופקוס םא ביןו קבלןה דיי לע ופקוס םא ין, בהז וזהח/כרזמ מסגרתב כלולותה
 רגעמ קבלןה אחריותב היוי ביטוחםו ליהםע שמירה, החרתא סגרתע"י מ והמועצה ו/א

 . כךמ משתמעה לכ ל, עאתרל ספקתםא
 
  מפקחה מכויותס 00.14 

 
 עיפיס שארב אמורה ת,  אהחליףל וא גרועל אל  ך,  אהוסיףל אב  הלןל אמורה א.  

 . החוזהו מפרטה
 

 מפרט, התוכניותה תא פרשל  שאיר הואהמועצה ו לש  שטחב ציגונ  ואה מפקחה ב. 
. בנתוה יטבמ פיל הירותב יא וו/א יניהםב תאמהה  יא כלו  כמויותה כתבו  טכניה
 . הז נושאב שטחב בלעדיה פוסקה ואה מפקחה קרהמ כלב

  
 בוצעוש בודותע כןו מקורםו ומריםח לש יכותםא גביל בלעדיה פוסקה ואה מפקחה ג. 

 . התבצעל ריכותצ וא
 

, לקהח וא ולה,  כעבודהה תא מסורל כוונתוב םא  מפקחה אישורב  ייבח קבלןה ד. 
 לש מלאהה חריותוא תא הסירל דיכ מפקחה לש הז אישורב ין. אשנהמ קבלניל
 . שנהמ בלניק לש חדליםמ וא פעולותל קבלןה

 
, יניהםב פסקותה  ם, עוניםש שלביםב  עבודהה יצועב  לע  הורותל  שאיר  מפקחה ה. 

 . קבלןל חירמ וספתת לאל
 לש דיפותע קבועל חלטתוה לע  זמןל מזמןו  עתל עתמ  קבלןל הודיעל  שאיר מפקחה  

 עבודהה תא בצעל ייבח היהי הקבלןו חרותא בודותע גביל מנהמ לקח וא בודהע יזוא
 . מפקחע"י ה נקבעש עדיפויותה סדרל התאםב

 
 ורגח קבלןו הדעתל םא כלשהי בודהע בצעל יצדכ קבלןל הורותל  שאיר מפקחה ו. 

,  מקצועה  לליכ יטבמ פי,  לסדרה חוץנ דעתול םא וא מפרטה וו/א חוזהה דרישותמ
 ינוא  קבלןע"י ה  מפקחה וראותה ילוי.  מוצעוב כברש  בודהע חלקיל  זקנ מנועל  דיכ
.חוזהה נאית פיל כל, הלשהוכ לנזקו ולהכ עבודהל אחריותומ  קבלןה תא  שחררמ

  
 

 אושרותמ תכניות  לש ותקיםע  ניש עבודהה  חילתת רם,  טבלןלק  מסורי מפקחה ז. 
  נמסרוש תוכניותה רקו ךא חייבותמ  יצועב ילצורכ.  טכניה  מפרטה שלו  ביצועל
  פיל אל  תבוצעש  בודהע ל.  כביצועל מאושרותו  תומותח מפקחע"י  ה קבלןל



 
 . קבלןה לע חולוי האחריותו הנזקו  תקבלת א"ל  לנכ תוכניותה

 
  כניותת 00.15 

 
 פני". למכרז"ל חותמתב מסומנותו לבדב  מכרזל כניותת  ןה זהב  מצורפותה תכניותה 

 ינוייםש חולל שוייםע הןב שר" אביצוע"ל חותמתה תא ויישא שרא כניותת מסרוי ביצועה
 . לשהןכ סיבותמ מכרזל תוכניותל יחסב השלמותו
 דכוניםע קבע יחידהה מחיריב ינויש וא וייםציפ וםש קבלל וא דרושל כותז היהת אל קבלןל 

במהלך . מכרזב וצגוה שרא אלהמ כניותת הוסיףל וא גרועל כותז עצמול ומרש מנהל.  הלהא
הבנייה ייתכנו שינויים ועדכונים של התכניות, הודעה על שינוי תימסר הן למפקח והן 

 ת מעודכנת לביצוע תועבר לקבלן.לקבלן, ותכני
 
 
 " יצועב אחר"ל כניותת 00.16 

 
 Asבתוכנת "אוטוקד", מערכת "תכניות עדות" ) CDשבונו על ח לע הכיןל קבלןה לע 

Madeהלן)ל על רקע תכניות הביצוע (, באותה מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהוגשו לו :
עפ"י  עבודהה שלמתה אחרל מפקחל סופקוי להא כניות. תותקיםע שלושה"( בתכניות"ה

 .דרישות והוראת המפקח
עשה י תוכניותה הכנתו מדידהה בורע מודדל תשלום. המוסמך ודדמ דיי לע וכנוי תוכניותה 

  .קבלןה דיי לע
 נאית ןה נדרשכ וכנוה כןא יכ אישורוו דיקתו, במפקחל סודרתמ צורהב תכניותה כנתה 

 קבלתל נאית כןו מפקחע"י ה קבלןה לש סופיה חשבוןה אישורו בדיקהל עבורל יבו וקדםמ
 .עבודהה סיוםל שלמהה עודתת מתןו עבודהה

 בהםש נקודותה ותןא כלב יצועב אחרל מדודיםה המפלסיםו מיקוםה תא ראנהת תכניותה 
 .מפקחה ידרושש פיכ וספיםנ מקומותב כןו תוכנןמ ובהג מסרנ
 וואית גון, כעתידב מבנהה לש אחזקהו הפעלהל ששיידר וסףנ ידעמ תותכניה כלולנהת ןכ 

 לש מיקוםו ידות, מאדמהה וג, סכבליםו ינורותצ ידות, מצינורותה יסויכ ומקע וויםק
 .כדומהו בניםמ

 .מפקחה לש אישורוו דיקהב עונים"ל טנה תכניותב קבלןה יסמןש פרטיםה לכ 
 .וסמךמ ודדמ דיי לע ומאושרות תומות, חמוחשבותמ היינהת תכניותה 
( בכל עת ע"פ דרישת המפקח ובכל AS MADEלהמציא תוכניות עדות ) הקבלן מתחייב 

מקרה ע"פ אבני דרך לביצוע, אשר יוגדרו מראש ויוצגו בלוחות הזמנים המפורטים אשר 
 יגיש הקבלן.

 קבלן,ה שבוןח לע היו', יכוו ורגינליםא סמי, הCD-ה כנת, המדידהה - הז סעיףב עבודותה לכ 
 שבכתב הכמויות. במחירי היחידה השונים תכנכלל הורואים אותנפרד ב בורהע שולםי לא

 
  םואישורי שיונותר 00.17 

 
 רשיונותה לכ תא למפקחו מנהלל צורךה פיל  קבלןה מציאי  עבודהה יצועב  חילתת פניל 

 . תוכניותה פיה לעבודה בצועל האישוריםו
 הקבלןו וכניותת לש ספיקמ ספרמ רישתוד פיל קבלןל ספקהמועצה ל תחייבמ  הז צורךל 

  לכ  תא  רשויותל שלםל תחייבמ קבלן"ל. הנה רשיונותה השגתל דרושה כלב טפלל תחייבמ
 שבונוח לע היוי להא שלומים. תרשיונותה  בלתק צורךל  דרושותה  הערבויותו  הוצאותה
 . בורםע ול םלשוי לאו
 שרד, משמלח ברת, חמשלתימ שרד, מהעיריי: ינהה הז סעיףב שויותר מלהה וונתכ 

, שטרה"צ, מע,  מחלקותיהםמ לכ לע מקומיותו זוריותא שויות", רזק' "בב, חתקשורתה
 '. כוו ניקוזה שויות, רקורותמ

 
  מוחשבמ מניםז וחל 00.18 

 
 מניםז וחלתכנית עבודה ו עבודהה תחלתה וצ תןמ יוםמ וםי10וך ת מפקחל גישי קבלןה 

 אפשרי זמניםה וח. לדםא חוכו ליםכ ערךמ ולל, כעבודהה בצועל מחייבו מוחשבממפורט ו
 שלו בצועה לש שוניםה השלביםו תהליכיםה לכ תא קיףי הוא, וביצועה לביש חרא עקבמ



 
. מחייבה זמניםה לוחל התאמהב חריםא בלניםק םע עבודותה שילובו משנייםה קבלניםה
 שולםי לאו קבלןה לע חולוי' כוו עדכון, המעקב, הזמניםה וחל הכנתב ותככרוה הוצאותה לכ
 . מפקחע"י ה תאושרש חרתא יטהש ו" אנט"ג יטתש פיל וכןי לוח. הנפרדב בורםע
 . מפקחה אישורל ודשח חילתת כלב יוגשו קבלןע"י ה חודשל חתא עודכןי הז מניםז וחל 

 
  דיפויותע דריס 00.19

 
, עבודותה וגיס גביל בצועל עדיפויותה דריס תא קבועל זכותה תא עצמהל ומרתש מועצהה 

 '. כוו בוצעוי וב קטעיםה
 . היאש לכ תוספתל וא חידהי חירמ שינויל תביעהל ילהע הווהי אל אמורה לכ 

 
 
  חריותא 00.20 

 
  וא יצרניםמ יקבלש ערבותו  חריותא עודותת מזמיןל קבלןה עבירי חוזהבאמור ל נוסףב 

 . וספתנ עודהת כלו רונות,  אביזרים,  אצנרתל חריותא עודותת - גוןכ קיםספ
 
  דידות וסימוןממודד,  00.21 

 
על הקבלן להעסיק על חשבונו משך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך לביצוע כל עבודות 

 המדידה והסימון באתר.
 . ייםק צבמ דידהמ פותמ קער לע ערכונ תוכניותה 
 . גבהיםל שרק קודותנ כןוI.P  קודותנ שטחב קבלןל מסרו, יעבודהה תחלתה וצ בלתק םע 
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכניות  

 ולדווח למפקח על כל אי התאמה כאמור.
  לאזןו  מדודל כןו ללוה נקודותה תא אבטחל  ליוע היה,  יקבלןע"י  ה סימוןה  בלתק אחרל 

 . דוי לע יועסקש וסמךמ דדומ  אמצעותב תוכניותב  מופיעיםה חתכיםה  לכ  תא
 בודותע לש כמויותה חישובל סיסב הוו,  ימפקחע"י ה אושרותמ ןה אשר, כלהא דידותמ 

 .תשלוםל עפרה
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת, והוא יתקן על חשבונו  

 כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה.
תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד כ"כ כל  

  שהוא, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  וא קבלןה טעםמ וסמךמ ודדע"י מ  עשוי דרושותה  מדידהה בודותע  לכ יכ  זאתב ודגשמ 

 עבודהה עיפיס לש יחידהה מחיריב  לולכ היהי  ללוה עבודותה  בורע תשלוםה  כיו השגחתוב
 . להא דידותמ גיןב וספתת לכ קבלןל שולםת א.  לשוניםה

 
  עבודהה בלתק 00.22 

 
  לביש לכ לש ושלםמ יצועב אחרל בוצעת עבודהה סירת.  מבשלמות מפקחל  רתימס עבודהה 

 ". יצועב אחר"ל  וכניותת הכנתו  ידרשוו מידהב  יקוניםת רבות,  לעבודהה
 זאתב ובא. מעבודהה יצועב גמרל סמכתאא הווהת עבודהה מסירתל מפקחה תימתח 

", זק' "בב, חחשמלה ברתח לש ליוןע יקוחפ אתרב היהי עבודהה צועב בעת, שקבלןה ידיעתל
 אםב לא, אקבלןה תא חייבותמ וראותיהםה יןא קרהמ שוםב ולם. אמקומיתה הרשותו
 . מקובליםה נהליםהמועצה ב טעםמ מפקחה אמצעותב יתנונ
 . קבלןה תא חייבותהמועצה מ טעםמ מפקחה וראותה קר 
ע"י   עבודהה בלתק עתב מרג/יוםס עודתת מתן,  שזאתב וצהר,  מפקס לכ  סרה מעןל 

, ועצהמ/העיריי: מתאימהה  ציבוריתה רשותע"י  ה םג  עבודהה קבלתב  תיותנהמועצה,  מ
 '. וכו שמל' חב", חזק' "בבח

 
  שנהמ בלניק 00.23 

 
  םג ולםא בכתבו ראשמ מפקחה ישורא יפ לע קר בוצעת קבלןה דיי לע שנהמ בלניק עסקתה 

 בודותע ורעב לעדיב חראיא קבלןה ריישא זא  ם,  גשנהמ בלניק  עסקתה מפקחה  אשרי םא
 לכ לש עבודהה שטחמ רחקתוה דרושל שאיר מפקח. היניהםב התאוםו משנהה בלניק לכ



 
 קבלןה עלו תפקידול תאיםמ ינוא יניוע אותר פיל שר, אקבלןה לש ועלפ לכ ו,  אשנהמ בלןק
 לש שבונוח עלו אחריותוב עשה"ל תנה החלפה. העבודהה יצועב מעןל אחרב החליפול
 . קבלןה

 
 
  תומויכ 00.24 

 
 . אומדנהב יתנותנ כמויותה לכ 
 כמויותל יחסב ביצועה אחרל סופיתה מדידהב תתקבלש כמות פלוס/מינוסב  ינויש לכ 

 . יחידהה מחיריב שינויל גרוםת לאו שפיעת אל מכרזה
 
 

  חריםא ורמיםג םע אוםת 00.25
 

 קבלןה בל תשומתל זהב ובא, מוקדמותמ רקפ כלליה מפרטה לש 0048  סעיףב אמורל נוסףב 
 : באיםה גורמיםה שטחב פעולל שוייםע בודתוע מהלךכי ב

  
 . רגיליםה שגרהה חייב ממשיכיםה יימיםק פעליםמ. 1 

 
 . הרגילהו קבועהה רכבה נועת. ת2 

 
 . פעלם )משתכנים(מ תא בוניםה דשיםח פעלים. מ3 

 
 . שמלח ברתע" ח ויםק מתיחתו דשיםח שמלח  מודיע צבת,  השמלח  מודיע עתקת. ה4 

 
 . זקב ברתע"י ח וויםק מתיחתו  דשיםח לפוןט  מודיע צבת,  הלפוןט  ודיעמ עתקת. ה5 
  
 . מקומיתה רשותה וו/א חברהה טעםמ חריםא בלניםק בודתע. 6 

 
   מינימוםב עילל נזכרתה  פעילותה הבטחתל  דרושיםה  אמצעיםה  כלב  נקוטל  קבלןה  לע 

 לע  וקפותע רכיםד לילת,  סחוקה יפ לע דרושיםה אישוריםה לכ שגתה  ולל,  כפרעותה
 עולהפ  יתוףש וךת  בודתוע בצעי קבלן.  החשבוןב אתז לכ הביאל קבלןה ל'.  עכוו שבונוח
 א.  להז תאוםל קשורה כלב  מפקחה הוראותל צייתל תחייבמ הוא,  ולהא ורמיםג םע לאמ
 בודההע טיבב כלשהי פגיעהל גרוםל דיכ זהב היהי לאו קבלןה לש ריגהח ביעהת לכ וכרת
 . זמניםה בלוחו

 
 

 לילהה שעותב בודותע 00.26
  

 קצתןמ  וא לקן, חסוימותמ עבודותש צעותיוה גשתה עתב חשבוןב קחל הקבלןו קבלןל דועי
 בוצעותמ עבודותה/המבניםש עובדהה אור, ללילהה שעותב בוצעוי למותש בודותע יתכןו
 כך.מ משתמעותה המגבלותו פוףצ ירוניע שטחב
 מוסמכיםהגורמים ה םע נדרשיםה וספיםנ אומיםת בורע קבלןל שולםי אל ספקה סרה מעןל
,  ילהל תמרורו ימון, סתאימהמ ילהל אורתת בורע ןכ מו, כלילהה שעותב בודותע בצועל
 כלו תנועהה הכוונתל שוטריםו ובדים, ערךע ווהש וא פקוס סוגמ הבהביםמ נסיםפ וללכ
 בורע יצועב קופתת ארכתה אושרת אלבטיחותית ו ובהט ותכאיב עבודהה ביצועל דרושה
 מחירב לולותכ היו"ל  ינה עבודותה לכ .עבודהה תחלתה צוב נקבעל עברמ ילהל בודותע
 "ל.נה עבודותה גיןב הואש וגס כלמ ביעותת היינהת אל קבלן, לנפרדב שולמוי לאו יחידהה
 

 
  פרע עודפיו סולתפ ילוקס 00.27 

 
, מפקחע"י ה יקבעש ציבהח/פירהח ומרח ודףע רבות,  לחרא ומרח לכ כןת  וסולפ ומרח 

 הגורמיםו רשויותע"י ה אושריםמ פיכהש קומותמ ל, אאתרה שטחל חוץמ לא סולקי
 .כךב קשוריםה שוניםה



 
 שולםי לא, וקבלןה לש הבלעדיתו מלאהה אחריותוב ינוה הז ומרח סילוקו  היתריםה שגתה 

 . וז בודהע בורע נפרדב
 יפ לע לפעולו עבודהה חילתת פניל מקומיתה רשותה ןמ וקדםמ ישורא קבלל קבלןה לע 

 . הז גיןב ביעהת לכ וכרת א. לרשיוןה נאית
הסילוק יבוצע עוד באותו יום של ביצוע החפירה/עבודת פירוק וכו' ובשום אופן לא  

יישארו עודפים וערמות בשעות הלילה. אי ביצוע הוראה זו יביא להטלת קנס על קבלן 
 וב בהוצאת החומר.כלכל יום של עי –צמוד לבסיס החוזה ₪,  1,500בסך של 

 
 יםמ ספקתא 00.28

 
ניתן ו מידה. בובדיוע לשימושו עבודהה ביצועל דרושיםה מיםה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 

 תנאיב זאת, ושל המועצה יםמ ספקתא קווימ וצאמ נקודותל התחברל קבלןה ורשה, ידברה
 תא ואה שבונוח לע עשהי קבלן. ההמפקחהמועצה ו אישורב אתז כל, ודידהמ עוניש יתקיןש
 נחת, השאבותמ פעלת: הגון, כהםב  שימושה מקוםל מיםה העברתל דרושיםה סידוריםה לכ
 חולוי אספקתםו מיםה עדב תשלומים'. הכדו כוניות, מזרבייםר יכלים, מיכלים, מינורותצ
 .מבנהה סיוםל השלמהה עודותת לכ מתןל דע מבנהה קמתה קופתת לכ משךל קבלןה לע
  

 שמלח ספקתא 00.29
 

, נרטוריםג-יזלד פעלתה דיי לע ודותבעה ביצועל דרושה חשמלה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 
: גוןכ סידוריםה  לכ תא יעשהו עבודהה אתרל שכנותב נמצאיםה שמלח קוויל תחברותה וא
 חשמלה ריכתצ וצאותה ל. כמפקחה אישורב אתז כל', וכדו חשמלה חברתמ ישוריםא בלתק
 נפרדב שולמוי לאו הדיחיה מחיריב כללוי עבודותה ביצועל

 
 חיריםמ תחולתו ופיס חירמ 00.30

 
 מפורטיםה תשלומיםה תא ראו, יחוזהה מסמכימ מסמךב חרתא מפורשב קבענ אל םא 

  בצעל קבלןה עלש ההתחייבויותו פעולות, העבודותה לכ יצועב בורע תשלומיםכ הלןל
 נפרד:ב בורםע שולםא ילו חוזהל התאםב 

 
 וואיל בודות, עכנייםמ וצריםמ הז בכלל, ופחתה רבות, להחומריםו ציוד, העבודהה לכ  א

 מפורטיםה הציודו מבנהה רבותל חוזהה יפ לע עבודהה ביצועל דרושים, הזרע חומריו
  00.31 סעיףב

 ין. ד לכ יפ לע מוסמכותה רשויותה לכ םע יאוםת ב.
 .יםמ שאיבתו שםג ימ ילוקס רבותל תקלותו פרעותה מניעתל הירותז מצעיא ג.
 ילוטשמצעי , אמניותז רכיםד ,פסנות, טיגומים, פבודהע לי, ככנימ ציודב שימושו ספקתא ד.

 חזקתם, הרכבתםהוצאות ה רבותל חרא דויצ כל, ונועהת הפרדתו יגוןמ מצעי, אתמרורו
 עבודה.ה סיוםב סילוקםו ירוקםפ עבודהה אתרב

 אחרה  הציודו מוצריםהמועצה, ה דיי לע וא קבלןה דיי לע סופקוש חומריםה לכ ובלתה ה.
 עבודהה רתאל  ובדיםע סעתה כןו פריקתםו עמסתםה הז בכלל, וחזרתם, העבודהה אתרל
 ממנו.ו

חזקתםאנסתיימו, ש עבודהה לקיח לע מירהש כן, ושמירתםו ציודו ומריםח חסנתא ו.
 .ליהםע הגנהו 

 ךכ  שםל  דרושיםה מדידהה כשירימ כלו סימוןה לש חידושוו ירוקפ רבותל סימוןו דידהמ .ז
 תכניות.ה פיל עבודהה לכ ביצועל נדרשות, ההואש סוגו יןמ כל, מהוצאותה לכ ח.  
 חוזהה יפ לע חריםא סמכיםמ וא כניותת עתקיה הכנתל נדרשותה הוצאותה לכ ט.  

 מניז ניקוזל אשרב דיןה הואו ביטולןו ידושן, חחזקתן, אעוקפותו מניותז רכיםד כשרתה י.
 .מנומ עודפיםו סולתפ סילוקו עבודהה תרא יקוינ  

, לו, בכס, מניהק ס, מוציאליותס הטבותו יטוחב קרנותל יסיםמ מיניהםל ביטוחה מיד  יא.
 .הואש סוגו יןמ כלמ היטליםו גרות, איסיםמ

 פקס עליב הבהביםמ נסיםפ רבותל כוונהה אביזריו מרורים, תיםטלש הצבתל הוצאותה .יב
 .חוזהה יפ לע נדרשכ סיג'ר יונ מחסומי( ורךע ווהש וא פקו)ס צמיע חכו

 .נועהת הכוונתל וטריםש . יג
 שוטף.ה עדכונםו מניםז וחותל הכנתל הוצאותה .יד



 
 ןמוצא ילא , לעבודותה וגיס כל( לAS MADE" )יצועב אחר"ל כניותת כנתה גיןב הוצאותה . טו

 כתבב מופיעותההעיליות ו רקעיותק-תתה מערכותה כלו בניםמ בישיםכ רבות, לכללה
 לע וצעוב לאש פילוא עבודהה ביצועל הקשורותו עבודהה אתרב נמצאותה אלהו כמויותה
 .קבלןה דיי

 חשמל.ו יםמ צריכתו ספקתא .טז
 חוזהה יפ לע תחייבויותיוה ילוימ םע קשרב קבלןה לש הנזקיםו הוצאותה לכ .יז
 קבלןה ווחיר . יח
 לכעל , מנומ לקח מהוויםה מסמכיםה וא חוזהה תנאימ מתחייבותה הוצאותה תרי לכ . יט

 לכ הז  בכלל, ועקיפותה הןו ישירותה ן, ההםמ נובעיםה ו, אמםע קשורותה ו, אטיהםפר
 ולןכ אמורותה ההוצאותש ין, בהערבויותו מימוןה וצאותה רבות, לקבלןה לש תקורהה
 . עתידב הםל יוודענהת הןש ביןו צדדיםל תהע דועותי

 
  דהש שרדמ 00.31

 
שרד שדה חדש שיכלול: מולתחזק על חשבונו לרשות המפקח  להציב ספק,ל קבלןה לע 

 המצוידות גירותמ םע פחותס"מ ל 160X 80  דלוגבמשרד, שירותים, מטבחון, שולחן משרדי 
לדה עם מנעול נעול בצילינדר, פ רוןא 1, תוכניותל תלהמ 1, סאותכ 6,  מפתחותו מנעוליםב

כולל מיגון נגד גניבה,  מקרר, לוח לתליית  btu 20,000מפוצל חדש בהספק מינימלי של מזגן 
תוכניות, חיבור למים, ביוב )כולל מיכל ספטיק(, טלפון ומכשיר פקסימיליה, כולל אספקת 

 .נייר לפקסימיליה לכל תקופת הביצוע
חדש מסוג אינטל או שוו"ע, מצויד בתוכנת כתבי כ"כ יספק הקבלן על חשבונו מחשב  

רוסופט פרוג'קט ללוחות הזמנים, לרבות תוכנה לצפייה של כמויות ומחירים ובתוכנת מייק
 תכנות אופיס מהדור החדש וכן חיבור אינטרנט לדואר אלקטרוני.

 חשבונות הטלפון, ההתחברות לאינטרנט וכו' הינם על חשבון הקבלן וישולמו על ידו.           
ומי מים, חשמל המבנה יתוחזק וינוקה ע"י הקבלן במשך כל תקופת הביצוע, כולל תשל 

 וטלפון.
 למבנה תהיה הספקה סדירה של מים זורמים, חשמל וסידורי תברואה. 
  מבנה. החשמלב לתאורתוו ומיי-יוםה וולניקיונ מבנהה שמירתל חראיא היהי קבלןה 
.                         רגנראטו אמצעותב וא החשמלוספטיק(  מים, הביוב )הכולל מיכלה רשתל חוברי 

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או כל נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את 
החסר כפי שמופיע בסעיף זה של משרד השדה.                                                           

את השטח הקבלן יפרק את משרד השדה עם גמר העבודה ויסלק הפסולת כולל הב
                              לקדמותו.                                                                                              

ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המשרד כאמור לעיל, תכולתם ואחזקתם            לא  
ההוצאות ואחזקה והשימוש של הטלפונים              השוטפת, השרתים הנוספים כאמור לעיל. כל

  והפלאפונים, כלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.
 
 תיקותע 200.3
 

 םע יד. מעתיקותב פגועל וו/א קחתל איסורה תכליתב סורא תיקותע ימורש חוקל  התאםב 
 כךל לגרוםו שטחה תא גדר, ל מפקחל ךכ לע הודיעל קבלןה בייח עתיקותה ציאתמ  
 .מדינהה רכושכ ממצאיםה תא ראותל קבלןה ל. עהשטחמ צאוי לאו פגעוי אל ממצאיםש 

 
  שראלי קרקעימ ינהלמ נחיותה-האתרמ רוסג חומרו לעים, ספרע וצאתה 300.3
 

 חומרה תוךמ וסגר ומר,  חלע,  סעפרב שימושה ודע ל, כיתוחפ בודותע מכרזיב א. 
 מלוגיםת שולמוי א, לחוזהב מוגדרכ מפותחה אזורה ילצורכ םה שטחב קייםה
 . מינהלל

 
 שי, חרא גורםל מסופקו אתרה שטחמ וצאמ גרוסה חומר,  הסלעים, העפרה םא ב. 

 . מינהלל מלוגיםת גביול שלםל
 
 

                                                 



 
  הגשת חישובים לחשבון סופי 00.34

 
 בהתאם ועל פי וכמויות עבודות אחרות להגיש את חישובי כמויות העפרעל הקבלן 

 דרישות הפיקוח והמתכנן.
 הינן על חשבון הקבלן ומחושבות במסגרת סעיפי היחידות.  עלויות בגין ביצוע הנ"ל

הגשת חישוב הכמויות תבוצע בתוכנה התואמת את תוכנת המתכנן כך שפורמט הגשת 
 לדרישות הפיקוח והמתכנן.החישובים יתאפשר בהתאם 

 כל בקשת שינוי מהנחיה זו מחויבת אישור חתום של המפקח.
 
 

 בדיקות 00.35
 

 על הקבלן להזמין על חשבונו עריכת בדיקות מכל החומרים ומכל שלבי הביצוע לפי  
מחשבון הסופי. במידה ועלות הבדיקות תהיה גבוהה  2.0%הוראות המפקח, בשיעור של 

ן הסופי, אז תשולם לקבלן תמורה לפי עלות הבדיקות בפועל )על מסך של חשבו 2%-מ
 בסיס חשבוניות מס( + רווח הקבלן. 

 
 

 עדיפות בין מסמכים    00.36
 

 עדיפות לענין ביצוע
 

במקרה של סתירה בין מסמכים שונים של מכרז/חוזה או היעדר הנחיה הקשורה בעבודה יקבע סדר 
 הקדימויות הבא:

 
 . חוקים ותקנות של מדינת ישראל וגורמים מוסמכים כגון: חוק החשמל, הנחיות "בזק" וחברת 1

 הכבלים לביצוע עבודות תשתית וכדומה.    
 . תכניות העבודה )הנושאות חותמת "לביצוע"(2
 . המפרט המיוחד3
 . כתב הכמויות4
 . אופני מדידה מיוחדים5
 . המפרט הכללי 6
 צרני החומרים השונים, או בהיעדרן: תקנים ישראליים . "הוראות יצרן" של י7
 

 פרושו של המפקח הוא המוסמך והקובע. -במקרה של אי הבנה או חסר בתאור 
 
 

 מנהל עבודה אחראי 00.37
 

על הקבלן למנות לכל תקופת הביצוע מנהל עבודה בעל תעודת הסמכה אחראי בעל סמכויות מלאות. 
מנהל העבודה יירשם במשרד את כישוריו של מנהל העבודה.  המינוי ילווה במכתב מינוי שיפרט

תחילת עבודתו של מנהל העבודה מותנית באישור כתוב  .תעודת מנהל עבודה בתוקף ויישאהעבודה 
 של המפקח/המזמין.

מודגש בזאת כי מנהל העבודה האחראי יהיה באתר העבודה משך כל זמן ביצוע העבודה עליה הוא 
ממונה והיעדרותו מהאתר תגרום להפסקה מיידית של העבודה ע"י המפקח. מנהל העבודה האחראי 
יחיה נוכח גם בזמן עבודתם של קבלני המשנה. לא תאושר התחלת העבודה לפני אישור מינוי של 

דה אחראי. הרשות המקומית והמפקח רשאים לדרוש את החלפתו של מנהל העבודה באם מנהל עבו
 לדעתם הוא אינו עומד בדרישות ו/או נוכחותו פוגעת במהלך התקין של העבודה.

 
 
 

 שלט לפרויקט 00.38
 

מ'. על גבי  X 5.0 3.0 -קבלן יציב על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה שלט מתכת בגודל של כ
 השלט יופיו:



 
 היזם,  -
 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות,  - 
 פרטי הקבלן כולל שם מנהל העבודה וטלפון נייד,  - 
 פרטי מתכננים,  - 
 פרטי ניהול ופיקוח.  - 

גודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי המפקח. לא ישולם 
 בנפרד עבור השלט והתקנתו ורואים אותו ככלול במחירי העבודה. 

 
 הערה חשובה

 
במידה וכתב הכמויות חולק למבנים )לצורך נוחות של המזמין בלבד( על הקבלן לציין בהצעתו את 

יפים דומים המופיעים במבנים השונים. במידה והקבלן יציע מחירים שונים, אותו המחיר לסע
 המחיר הקובע יהיה המחיר הנמוך ביותר.

 
 

                         __________________ 
                  קבלןה תימתח                

  



 
 

 מסמך ג'-2
 

 6ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 

  תשלוםו דידהמ ופניא
 
 
  מחיריםו דידהמ ופניא  00 - רקפ
 

  חוזהה תנאיב תחשבותה  0.01
 

 חוזהב מפורטיםה תנאיםה כלב מחיריםה הצגתב תחשבה אילוכ קבלןה  תא ואיםר  
  כרוכותה הוצאותה לכ תא כולליםכ יחשבוי הלןל מוצגיםה מחירים. הסמכיומ לכ לע
 לשהוכ נאית בנתה י. ארטיהםפ לכ ל"ל, ענה מסמכיוב מוזכריםה  תנאיםה מילויב
 כתבב  נקובה מחירה שינויל יבהס שמשת א, לקבלןה צדמ וב תחשבותה יא וא
  כפיפותב ימדדנהת  עבודותה ל. ככלשהו וסףנ תשלוםל עילהכ וו/א  כמויותה
 . להלןד בסעיפיםש להוראותו כלליה מפרטב כלוליםה  לתנאיםו הוראותל

 
 : באה עדיפותה דרס פיל קבעי חריגותה עבודותה לש חירןמ  0.02

 
 . בחוזהש כמויותה כתבב יחידהה חירימ לש רוטפ. 1   

 
 . 10% לש בהנחהו עבודותה יצועב מועדל קף", תקל"ד חירוןמ. 2   

 
 . מנהלע"י ה מאושרו מפקחע"י ה סוכםמ חיריםמ יתוחנ. 3     
 

  בדכ כנימ ציוד'י לגר חירימ  0.03
   
 ימוןמ ולל)כ קבלןל תשלוםה היה'י ירגב בדכ כנימ יודצ עסקתה לש  קרהמ כלב  

 ציודל ארציתה מועצהה תחשיבב  נקוביםה מחיריםל  אםתה( באשיר בלןק  בודותע
  -: באיםה שינוייםב כנימ

   
 .20% ופחתוי נקוביםה המחיריםמ .1  

   
 : באיםה סעיפיםב תחשיבב מפורטיםה תנאיםה חולוי אל .2  
    
 . עותש 12 וא 10 לש רציפהו לאהמ עסקהה 2.1   

 
 . חלנ קיוחלב וא אבןב עורבתמ דמהא בורע וספתת 2.2   

 
 נקודת ל בחזרהו עבודהה קוםמ לא ציודה עברתה  בורע וספתת 2.3   
 . מוצאה    

 
 . ציודה לע מירהש בורע וספתת 2.4   

 
 מלחה םי באזור,  ימונהד -מיתר  קומ רומהד בודהע בורע וספתת 2.5   
 . בערבהו    

 
 . בדבל פועלב בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .3  

 
 . קבלןה לש שוטפיםה חשבונותה מסגרתב היהי תשלוםה .4  

 
 



 
  'ירגב דםא-חכ בודותע 0.04 

  
ועלים בגירים )מעל גיל פ בורע כוניםנ היו'י, יגר תנאיב אדםה חוכ עבודתל מחיריםה .1 

 . חוזהה מסגרתב יועסקוש מקצועותה וגיס כלל (18
 

 תאושרנהו נשיםהא ועסקוה וב בודהע וםי ותוא סיוםב יומןב רשמנהת עבודהה עותש .2 
 . יוםה אותוב מפקחה דיי לע

 
 : באיםה פרטיםה תא כלולת רשימהה .3 
 . המדויק עבודהה מקוםו פועליםה מות, שעבודהה עות, שאריךת  

 
 שעותכ חושבנהת ןה תשלוםה  לצורךו וספתת  לכ ןתינת  אל וספותנ  עותש בורע .4 
 . גילותר  

 
 אל עותש בורע וספתת לכ לא, לטונ ותימשמ בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .5 

 . לשהןכ חרותא וספותת וא  עבודהה מקוםל  חזורו לוךה  סיעות,  ניאליותר
 

 : תא יתרה יןב כולליםכ חשבוי בודהע שעתל מחיריםה .6 
 

 . עבודהה שטחל חזורו לוךה ובדיםע סעתה 6.3  
 . ממנהו עבודהל נסיעהה מניז 6.4  
 . קבלןה יודצ רבות, לדהובע כליב ששימו מיד 6.5  
 '. כדו יצועב הנדס,  מבודהע  נהלמ וללכ  אתרב עבודהה  יהולנ וצאותה 6.6  

 
 : דלקמןכ היוי עבודהה כרש עריפית .7 

 
  עבודהה אשר( כסוגיםה לכ מוצע)מ קצועימ ועלפ 7.1  
  שעהש"ח ל  65  :מלאכהה ביתב וא אתרב בוצעתמ   
  שעהש"ח ל  45 "ל:נכ תנאים( בקצועימ א)ל שוטפ ועלפ 7.2  

 
 
 
 
 
 
 

__________________                                                                        ________________ 
 קבלןה תימתח      אריךת 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

עבודות תאורה סלילה ביצוע 
 ריצוף וגינון בהרחבה ג' 

 משמר הנגבבקיבוץ 
 
 
 
 

 המפרט המיוחד לביצוע העבודה
 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז

 
 

 
 

                                                                                                                                   
 

 

 
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 2    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז - 00
 

 תיאור ותנאי העבודה
 

 ביצוע עבודות תאורה סלילה ריצוף וגינון בהרחבה ג' לביצוע עבודות המפרט מתייחס 
 . המצורפות למכרז זה בקיבוץ משמר הנגב

 

 כללי 1.00
 

 אופי העבודה .1
סעיפי הקבלן יבצע העבודה באופן שמתאים לדרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד, 

התוכניות והפרטים המצורפים, התקנים הישראליים והתקנים של , כתב הכמויות
ארצות אחרות )בהעדר תקנים ישראליים( באורח מקצועי נכון ובכפיפה לכל ההוראות, 

 החוקים, הצווים והתקנות.
 

 ביצועתוכניות  .2
 . לביצוע מלאות בכל התחומים הרלוונטייםחוזה זה מצורפות תוכניות /למכרז

 
 

 הנחיות מיוחדות 00.2
 

 
 מתקנים .1

 

עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל, קוי דאר, קוי מים, ביוב וכו'   .א
יבוצעו בתאום אשור ובהשגחת אנשי משרד התקשרות )"בזק"(, חברת החשמל, 

 מקורות וכן הרשויות או המפקדות הנוגעות בדבר.
יעות כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על חשבונו לשב  .ב

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על חשבונו לשביעות   .ג

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
 

 דרכי ביצוע ומניעת הפרעות .2
הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו 

 סוג שהוא.מניעת סיכונים והפרעות מכל 
סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, 
שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי 

 אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו.
 

דרכי הביצוע  הקבלן ימציא לאישור המפקח עם חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר
 לרבות ההסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע העבודה.

 
 תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע .3

הן לצרכי העברת עפר, מילוי וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, 
 תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פנאומטיים. 

אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר נכבשו על ידי תנועות כלי רכב  כל נזק
 עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 3    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 סילוק עודפים ופסולת .4
 

 :לצורך סעיף זה יוגדר כפסולת 
 

 של הקבלן.ם באתר ו/או מיהקייעודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים  -
 נוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.הקיימת באתר ו/או ולת פס -
 דוגמא "נאזז", או חרסית שמנה.ל –חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשמש למילוי  -
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח. -
 כל חומר זר או פסולת אחרת. -

 
לרבות אגרות  שבונו מחוץ לאתר העבודהכל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל ח

 וכל הנדרש לפינוי חוקי ומושלם.
 , ובתאום עם הרשות המקומית.בכתב לאחר קבלת אישור המפקחפינוי הפסולת יהיה 

 
ליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה הרשות להשתמש במקום המקום א

ומית, על אחריותו ועל ובדרכים הנ"ל, כל יתואמו על ידי הקבלן, עם הרשות המק
חשבונו. לענין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח כמפורט 

 כי חלקים מסויימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם 

אותם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו הדבר נדרש במפורש ב
 בנפרד.

 
 סידורי השטח בגמר העבודה .5

עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל הפסולת 
 אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו.

 

מפקח. הקבלן הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו ל
ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי ימסר לבדיקה לאחר 
עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן. תאריך החשבון הסופי 

 יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.
 

 אתר התארגנות .6
 התארגנות.  הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום וסידור אתר

כל העבודות הדרושות להסדיר את השטח ולהתאימו לצרכים, יבוצעו ע"י הקבלן ועל 
 חשבונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

 שטח ההתארגנות יהיה בתוך אתר העבודה לפי הגדרת גבולותיו בתכניות הביצוע.
 2כורית" בגובה על הקבלן לגדר את אתר העבודה בגדר קשיחה דוגמת "איס

 הגדר תוקם בביצוע הקבלן וע"ח הבלעדי. –מטרים 
 

 תנאי השטח .7
האוויר -מובהר בזאת כי על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי השטח ואת כל תנאי מזג

 והמשתמע מהם.
על הקבלן לדאוג לכל סידורי המגן הדרושים להגנה על חפירות או שטחי העבודה ו/או 

 אוויר והצפות.ה-חומרים שהביא לאתר מפני  פגעי  מזג
 

 הובלות .8
כל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף    
ד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפר   
 לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.   

 
 דוגמאות לאישור לפני ביצוע .9

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת חומרים, ציוד, בניה ואביזרים לאישור 
המפקח לפני אישור או רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך 

מ"ר והדוגמא תושאר במקום עד תום  10דה. דוגמאות ריצוף יבוצעו בשטח של העבו
העבודה. עלות הדוגמאות תיכלל בהצעת הקבלן. רשימת דוגמאות נדרשות תינתן ע"י 

 האדריכל או המפקח או המזמין.
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 4    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 בדיקות .10
כל הבדיקות שיידרשו לעבודה יבוצעו ע"י הקבלן כלול במחיר סעיפי כתב הכמויות ללא 

 .לבדיקת בודק חשמל, בדיקה פוטומטרית  פרטת תשלום וזאת תוספ
 

בין השאר הקבלן יבצע את הבדיקות הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב הכמויות ללא 
 תשלום נוסף:

 
 בדיקות בטונים לפי הגדרות המפרט הכללי לכל אלמנטי הבטון. -
 ונית לפי הנחיות יועץ הקרקע.בדיקה אולטרה ס -
 בדיקות הידוק שתית ומצעים. -
 בדיקות לדירוג חומרים מובאים כגון חצץ מכל סוג, ומילוי מובא. -
 בדיקות לחץ הידרוסטטי לתשתיות מים. -
 י מודד מוסמך ככל ויידרש."ומדידות עסימונים  -
כל בדיקה אחרת שמצויינת ככלולה במחיר במפרט המיוחד ו/או  -

 במפרט הכללי.
 

 מדידות .11
 סמך לביצוע כל עבודות המדידה שיידרשו.על הקבלן להעסיק ע"ח הבלעדי מודד מו

כל עבודות המדידה והסימון באמצעות מודד יבוצעו ע"ח הקבלן כחלק ממחירי סעיפי 
 כתב הכמויות ולא ישולם תשלום נוסף בעבור עבודות אלו.

 
בין השאר הקבלן יבצע את עבודות המדידה הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב 

 הכמויות ללא תשלום נוסף:
 

 .PDF+DWG( לרבות הפקת מפה בפורמט AS-ISת מצב קיים )מדיד -
 סימון באתר תוואי עבודות הביצוע ומפלסים מתוכננים. -
 .לפי שכבותת/דרך כביש/מדרכומבנה בין שלבי ביצוע. שתית,מדידות  -
מפה ( לרבות הפקת AS-MADE"עדות" ) –מדידת מצב לאחר ביצוע  -

 .PDF+DWGבפורמט 
 

 :הבאיםבין השאר את תכנית העדות תכלול   
   
 מדידת מצב חדש ומפלסים של כל שטח העבודה.  
 .שבגבולות העבודה על קרקעייםהאלמנטים כל הו , מכסי שוחות,סימון עצים  
תשתיות תת קרקעיות שבוצעו ע"י הקבלן לרבות פרטיהם )כגון תוואי כבלי חשמל, סימון   
 וכו'( , תשתיות מיםנורות ניקוזצי  
   
ויהיו פרטים חסרים על הקבלן ומודד לחזור על במידה  –תכנית עדות תאושר ע"י המזמין   
 העבודה עד שהתכנית תאושר ע"י המזמין.  

 

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 5    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 תקופת הביצוע 00.3
  
 .( ימים קלנדריים210) תשעים –סה"כ תקופת ביצוע  

  
ת לביצוע מושלם, לרבות קיום מסירה תקופה הביצוע כוללת את כל העבודות הנדרשו

 וני ליקויים וביצוע מסירה סופית.ראשונה, ביצוע תיק
 

תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות, אספקת החומרים )גם אם אינה תלויה ישירות 
 בקבלן(, וביצוע מלא לפי הגדרות החוזה.

 
בשל מזג אוויר, חגי כל לא תהיינה התחשבות בלוחות הזמנים עקב ימים בהם לא ניתן לעבוד 

 וח הזמנים הינו קשיח ולא תהיינה גמישות בנושא.ל –הדתות, ימי מחלה וכל סיבה אחרת 
 קנסות בעבור ימי איחור יינתנו ללא הודעה מוקדמת וע"פ תנאי החוזה. 

 
 תוך שבוע מים צו התחלת העבודה, על הקבלן להציג לאישור המזמין לוח זמנים לביצוע 
 :"גאנט" שיכלול את הנושאים הבאיםהעבודה בשיטת  

 
 הערכות לתכנון והזמנת חומרים.  - 
 תכנון מפורט.  - 
 פירוט לו"ז לייצור רכיבים.  - 
 פירוט לו"ז להרכבת המבנים באתר.  - 

 

 אופני מדידה ומחירים 4.00
 

 אופני המדידה והמחירים מוגדרים לכל סעיף בנפרד בכתב הכמויות.
 יוחד.ייתכנו השלמות במפרט המ

 
 מסירת האתר לקבלן .500

 
 נכון לעת סיור הקבלנים.ההאתר ימסר לאתר במצבו 

 
 אחריות הקבלן 6.00

 
למתקנים שהקים ולמוצרים שסיפק לפי הורואות המפרט המיוחד, הקבלן יהיה אחראי 

 .והמפרט הכלליכתב כמויות 
חודשים  12חראי עליו למשך היה הקבלן אי –במידה וקיים מוצר ללא התייחסות ספציפית 

 )תקופת הבדק(. 
 

 אופן התשלום 7.00
 

ישולם כנגד הצגת חישוב כמויות לאחר ביצוע בפועל ולאחר  לעבודות שבוצעוהתשלום 
 ר החשבון ע"י המפקח והמזמין.ואיש

בכל מקרה שהוא לא ישולם כלל עבור אספקת חומר, התשלום יהיה בעבור סעיף/עבודה 
 שבוצעה במלואה.

 

 קלנדריים אלא אם נאמר בחוזה אחרת.ימים  45אי התשלום שוטף +תנ
 

 חלוקת אזוריי ביצוע ולוחות זמנים     00.8
 

 יתבצעו ת הפיתוחועבוד.(בניה מרוכזת)ת בניה הפרויקט עדיין מתקיימות עבודובשטח 
הקבלן יעבוד באזורים לפי חלוקתם  י קבלן הבניה."בשלבים לפי קצב מסירת המבנים ע

תותר עבודה לא ולפי הנחיית הפיקוח והמזמין.  (תשתיות קיימות-חזי צ'צ'יק) בתוכנית
בניה מרוכזת )בכלל האזורים במקביל ,אלא במסירה הדרגתית לפי קצב מסירת הבתים 

הינו בעדיפות עליונה ושם  (רחוב צפוני-כפי המופיע בתוכניות) אזור א'.  (שמבוצעת בשטח
 .בשלב הראשון (, השקייה וגינוןתאורה,פיתוח)ביצוע על כלל המקצועות הריכוז התבצע 

לקחת יש יבוצע אחרון.  אזור ב'האחרון  עוהמקט (11כביש ) אזור ג'המקטע שלאחריו הינו 
ותיהיה ייתכן בחשבון שבין ביצוע מקטע ג' ועד האישור לכניסה לביצוע במקטע ב' 

ל "בביצוע בין השלבים הנ (01/12/2020 -כניסה לביצוע במקטע ב' משוערת ב) המתנה
בחתימתו הקבלן . (עד למסירת המבנים)שבהם הקבלן לא יורשה להיכנס לשטח לביצוע 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 6    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

במעבר בין אזורי  (ככל ויהיו)ואת העיכובים ת אזורי הביצוע מאשר שהבין את חלוק
הביצוע , תוך ידיעה שלא תשולם כל תוספת תשלום על הפסקות עבודה בין האזורים 

  וביצוע מסירות מלאות לפי אזורי עבודה.
חודשים לאזור א' ,אזור ג' חודש וחצי ואזור ב' חודשיים  3 :זמני הביצוע הינהחלוקת 

 לפי פרוט זה.גליון מתאים בב להציג תרשים גנט מסודר ומבואר מחוייהקבלן  .וחצי
הקבלן בעת על  ביצוע העבודה ומסירתה.,הזמנות  ,הזמן יבוצעו כלל התאומיםמסגרת ב

הלך ביצוע העבודות ההמתנה שיכולה להיות בין הגשת הצעתו לקחת בחשבון את מ
מדובר בעיקר על אזור ב', שהכניסה אליו תיהיה לאחר ביצוע שני האזורים )השלבים 
ובחתימתו מטה שולל כל תביעה  (והמתנה לסיום שלב הבניה לפי הפירוט מעלה האחרים
ומתחייב למסור את הפרויקט  בטלה,הובלות,הזמנות,תאומים וכדו'בגין  מצידו עתידית

 לפי הזמנים המוגדרים מעלה. ,לפי החלוקה לאזורים
 
 



 

 

 בע"מ   פרוייקטים      הנדסיים            אל-אור

 Or-el      Engineering      Projects     Ltd  
 orel@zahav.net.il-avi   .6436262קס: פ    6436060 :פוןלט   80300אופקים   697ת.ד 
 
 
 
 

 מפרט טכני, תנאים כללים והנחיות ביצוע לפרויקט
 

 ורת רחובותאתקשורת  חשמלביצוע עבודות ל
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 משרד השיכוןו מ.א בני שמעון היזם :
 
 

                אור אל פרויקטים הנדסיים בע"מ חשמל בקרה תקשורת המתכנן  :  
 באר שבע  18/1 אסף שימחוני                    

     08 6436060טלפון:           
   08 6436262פקס:                      

    
 

 1284 ויקט מס' : פר
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 תכולת התיקו םתוכן ענייני

 

 . 08  - 00המפרט הכללי  לעבודות בנייה  פרקים :    .1

 

 .המפרט המיוחד לעבודות מתח נמוך .2

 

 .יקטגרמה לבדיקות איכות המוצרים בפרופרו .3

 

 .הצהרת הקבלן/חשמלאי .4

 

 .1284נספח א' : כתב כמויות  .5

 

 .כניותרשימת תכניות לפי תנספח ב':  .6
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הכללי הטכני הסטנדרטי  ותקנותיו ולמפרט בתשי"דכל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל  .1

. המעודכן ביותר משרדית בהוצאת משרד הביטחון שנערך ע"י הועדה הממשלתית הבין בנייהלעבודות 

 המפרט נמצא ברשותו וכי צרפו למסמכי החוזה. הקבלן מצהיר בזאת כי

 

כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה וכן כל  .2

העבודה הדרושה עד להשלמתו המוחלטת של המתקן ותפעולו, כולל בדיקת חברת החשמל או בודק 

 ריות שנתית.וכן אח המתכנןו מוסמך 

 

הקבלן לא יוכל לטעון לתוספות כספיות בגלל ניסוח סעיף בכתב הכמויות  שיאפשר לפרשו בצורה .3

 עדיף על כל ניסוח אחר המופיע בכתב הכמויות. . פסקה אחרונה זו כוחה2שונה מהאמור בסעיף  

 

ויות בשטח ולספור את הכמ ערכה בלבד. הקבלן חייב למדוד את כל הכמויות בכתב הכמויות ניתנות בה .4

 מספר האביזרים ורק אחר כך להזמין חומרים.

 

אם הקבלן ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכד' בין אם במסמכים עצמם, אם באי התאמה  .5

ט, של איזה סעיף או פר  המדויקלחוקים, צווים, תקנות וכו', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר לתוכן 

ימים לפני התאריך  7לפחות  בכתב. מכתב זה יש למסורוהמפקח  נהל הפרויקטמעליו להודיע על כך ל

 החומר להגשת הצעות( בכתב.  )מחזיקי התשובה תשלח לכל המשתתפים  ,שנקבע להגשת ההצעות 

 

למדוד במדויק ולהתאים  כל המידות של הלוחות ושל מקומם הפיזי בשטח באחריות הקבלן אשר חייב .6

 יקט.בפרו להזמין את הלוחותאת המידות ורק אח"כ 

 

כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים בחוזה זה או בחלקים  .7

 להכרעת בורר דין יחיד שיתמנה ע"י  הצדדים בהסכמה. ממנו למעט עניינים הדנים בתנאיי תשלום יובאו

והארכיטקטים בישראל. חתימת  םהאינג'ינרידת בהיעדר הסכמה כזאת    יתמנה הבורר ע"י יו"ר אגו

לקבל החלטות חלקיות או  הצדדים על מסמך זה תיחשב כחתימה על שטר בוררות ולבורר ניתנת הרשות

 לא יהיה קשור בדינים כלשהם לצדדים. להוציא צווי ביניים, לפסוק בדרך של מטרה והוא

 

כולל דגם, יצרן ומספר  ליו ביסס את הצעתו,על הקבלן להגיש בהצעת המחיר רשימה של כל הציוד שע .8

לידו אחרי  ללא רשימה זאת יהיה הקבלן חייב להתקין ציוד לפי דרישות המתכנן שימסרו  קטלוגי.

 בדיקת ההצעות.

 

הקבלן יבצע את כל העבודות בהתאם למפרט הטכני בפועל לפיו מתבצעות העבודות מהסוג הזה, הקיים  .9

את הנושא לפני תחילת העבודות ולנהוג על פי הנחיות  באחריות הקבלן לברר אצל המזמין, באם קיים.

 המזמין בתוקף.

 

הכללי של ההצעה ולא  עבודות הזמניות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרויקט יהיו כלולות במחיר .10

 .ישולמו בנפרד

 

 עבודה בשעות לא מקובלות יכללו במחירי ההצעה. .11
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ס לתתי הפרקים הרשומים בסעיף בכתב הכמויות ,לרבות הסעיפים הנלווים  לתת על הקבלן להתייח  .12

 הפרק הרשום במפרט הכללי לעבודות בנייה.

 

חוזה זה .והוא  הקבלן מצהיר בזה .כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז  הצהרת הקבלן : .13

ייב לבצע את עבודתו בכפיפות קראם והבין את תוכנם .קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתח

  וזה זה והינה חלק בלתי ניפרד ממנו.ח \הצהרה זו מהווה נספח למכרז  לדרישות המוגדרות בהם.

חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור  המפרטים הכללים המצוינים במכרז.

 חובה על הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים .  של משרד הביטחון.
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 פרט כללימ 08.1

 

 ומקום העבודהאור ית  1.1 

 מכרז זה שנקרא "ב שיש לבצעהתשתית בנושאי חשמל תאורה ותקשורת רט את סה"כ עבודות א.  מסמך זה מפ

 ." חשמל תקשורת ותאורה תשתיות למגרשים   משמר הנגב שלב ג'

 : ב.  העבודות

 (  ביצוע כל המעברים הצנרת והגומחות לחברת חשמל בזק וטל"כ.1

 (  ביצוע כל המעברים לתאורה.2

 ק החדשים.(  ביצוע כל תשתיות בז3

 (  פירוק  מערכות ישנות ומפגים והכנות לתשתיות החדשות .4

 (  העתקת קווי בזק ע"י בזק באם יידרש.5

 כנית.בדיקתם וחיבורם לרשת החשמל לפי ת(  ביצוע בסיסים, עמודים, זרועות פנסים 6

 כנית.מערכות קימות חשמל ותקשורת לפי ת(  התחברויות ל7

 

 סמכים ישימיםמ  21.

 סמכים המחייבים בפרויקט זה הם:המ א.

 08 -00ים פרק למתקני חשמל הבין משרדי,ו לעבודות בנייה המפרט הטכני הכללי. 

 .המפרט המיוחד המצורף 

 .כתב הכמויות המצורף 

 .תקן ישראל לכל הציוד, או תקן אחר מאושר 

 .חוק ותקנות בנושא חשמל 

  ומנהל הפרויקט .הנחיות הביצוע של המפקח ,חח"י, בזק, ערוצי זהב המועצה 

 .התוכניות המצורפות 

הנ"ל הכוונה היא  בכל המסמכים עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות ולהנחיות המופיעות ברשימת

 למהדורה המעודכנת ביותר הקיימת  ומפורסמת.

 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות של רשויות מוסמכות כגון: חברת חשמל,  משרד  ב.

רשאי לדרוש  המתכנן  לאותן הדרישות או הוראות. ת/חב' "בזק", משטרה וכו', תבוצענה בהתאםהתקשור

 מהקבלן המצאת אישור כזה, באם יידרש.

 תאום ביצוע עם רשות מקומית, חברת חשמל, בזק כלול במחיר יחידה. .ג

 : כניותרשימת ת ד.

 לפי רשימה מצורפת.כנית ת 
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 חומרים 31.

כל הציוד  המכרז. יקט זה יסופק ויותקן בהתאם לדגם והתוצרת המצוינים במסמכיבפרוכל הציוד  א.

בכתב הכמויות או ש"ע( והחומרים  תו ת"י. לפני ההתקנה יש לאשר את הציוד )רשום שאוייוהחומרים 

 .הפרויקטוכל גורם אחר אשר יוסמך על ידי מנהל המועצה נציגי  אצל המפקח, מתכנן, אדריכל הפיתוח,

 

בכל מקרה הצעתו בגוף   לן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה ערך לציוד המוכתב במכרז.הקב ב.

ההצעה לציוד שווה ערך, אם  המוכתב במכרז. כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד

, הטכניים בדף נספח למכרז, בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו נתוניו תהיה כזאת, תמצא את ביטויה

 של םפוטו מטריהספק, תוצרת וכו'... וכן מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגים    ונתונים  שם

כלל, אלא אם כן הוצעה יחד עם המכרז כמפורט  הפנסים ומחיר. כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון

 הפרויקטהנהלת  לעיל. ההחלטה אם הציוד המוצע הינו אמנם שווה ערך או לא, הינה החלטה של

והמזמין בלבד.  אם בניגוד לנ"ל, השתמש הקבלן לבניית חלקים של המתקן בציוד וחומרים  שלא אושרו 

 המתכנןאו למפרטים הטכניים, רשאי  או אם נעשתה עבודה שאינה מתאימה לתוכניותהמתכנן על ידי 

והתיקון יעשו על חשבון החלק המסוים של המתקן. כל ההריסה  להפסיק את הבניה ולהורות על הריסת

אינם מתאימים לחוזה, יורחקו על ידי  המתכנןציוד והחומרים שיובאו לאתר, ועל פי דעת  הקבלן. כל

להרחיק כל החומר על חשבון  המתכנן הקבלן, על חשבונו תוך פרק זמן שייקבע. אם לא עשה כך, רשאי

העבודה או בערך  ו את ההפרש בערךיהיה רשות לוותר על ההריסה ולקבוע לפי הערכת תכנןלמ  הקבלן.

 החומרים.

לעיל. ההחלטה אם  כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל, אלא אם כן הוצעה יחד עם המכרז, כמפורט ג.

והמזמין בלבד, אי אישור הציוד לא תהווה  הציוד המוצע אמנם שווה ערך או  לא, הינה בהחלטת המפקח

חייב לספק את הציוד שהוגדר במסמכי המכרז ובמחירים  יהיההצדקה לשינוי במחירי הציוד והקבלן 

 שהוא הציע בהצעתו.

 בתוך האריזות. גופי התאורה המקוריים יהיו בתוך אריזות מקוריות עם מסמכים נלווים מקוריים ד.

להגיש כציוד ש"ע  יעשו על ידי הקבלן בתוכנת היצרן של גופי התאורה אותם רצה םחישובים פוטו מטרי ה.

 יקט.כוחו של המזמין וכמי שאחראי לפרושו לאישור המתכנן כבא ויוג

 

 ביצוע העבודה   1.4

שיון  מתאים לסוג העבודה, יבהנהגת מנהל עבודה בעל ראנשי מקצוע מוסמכים העבודה תבוצע על ידי 

אשר ימצא במקום העבודה במשך כל זמן הביצוע.  המזמין רשאי לפסול כל עובד, כולל מנהל העבודה, או 

 אינם מתאימים לביצוע העבודה, ללא מתן הסברים. יצרן שלפי דעת

 אישור לפני ביצוע 1.5 

לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ ו/או המפקח, על   התוכניות שברשותו וכן  א.

 הנחיות  הקשורות לפרטי הביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישורו של המתכנן.

 ל הקבלן לפנות לכל החברות והרשויות הנוגעות בדבר )חח"י, בזק, טל"כ   רשות מקומיתב.   כמו כן, ע

תנאי  וכדומה( וקבל מהם אישורי חפירה ואשורים לביצוע המערכות כפי  שמופיעות בתוכניות שברשותו. 

ישור זה הוא הכרחי לביצוע החוזה ואין לקבלן זכות לדרוש פיצויים או סכומים  כלשהם בגין אי קבלת א

 מהרשויות הנ"ל מסיבה כלשהי או בגין טיפול  באישורים אלה.

 

 

 הפעלה ניסיונית וקבלת המתקן 1.6
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 על הקבלן להזמין בודק מתקנים מוסמך לבדיקת המתקן בשלמותו ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות

 ע"י המפקח, כל התיקונים וההשלמות שהבודק  בכך, וכן לבצע על חשבונו ובתוך פרק הזמן שיקבע 

 ידרוש. כל זה יחול אפילו אם לא מופיע הסעיף מפורשות בכתב הכמויות של החוזה.

 יהיה מושלם ומוכן ליום הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת נציגי המזמין לביקורת ויוודא שהמתקן

 חתומות  "AS-MADEכניות "של ת   סטים 3הביקורת. כמו כן ליום הביקורת יכין הקבלן 

בהוצאת  לעבודות בנייה הכללי כמפורט במפרט הספרות הטכנית של המיתקן כולל כל  ביצוע,הלפי 

 על מדיה מגנטית .  DWGובנוסף את הקבצים בפורמט משרד הביטחון. 

   לתיקונם של כל הליקויים  תשלומים עבור ביקורת וביקורות חוזרות יהיו על חשבון הקבלן וזאת בנוסף

במקרה והמתקן מחובר כבר למתח מחח"י רשאי   (.אשר ימצאו במהלך הביקורות )במידה וימצאו

" לבדיקת המתקן. כל התנאים האחרים שפורטו 3"בודק סוג  ןרישיובעל  הקבלן להזמין בודק פרטי,

 נשארים בתוקף. לעיל

תוך חודש מהשלמת   ,המפקח והמתכנן.העבודה תחשב כסופית רק לאחר קבלתה ע"י חברת חשמל 

ת. ע"י שינויי חיבורים בלוחו על הפאזות ויאזנו במידה  ואינן מאוזנותהעומס את המתקן, יבדוק הקבלן 

 במחירי היחידות מבלי לפרטה בנוסף. עבודה זו כלולה

 מדידה  1.7

 המדידות יבוצעו כמפורט במפרט הכללי לעבודות הבנייה . 7.1 

השונות  חברותהקבלן ידאג לכל התאומים עם חב' "בזק", חברת חשמל וה ספקות ראשיותהתאום עם  7.2 

 ספקות הראשיות לחשמל ותקשורת.  טיפול ותאום ראשוני יעשו ע"י המתכנן.ההחיבור בדבר 

 לפני תחילת העבודות באתר, יהיו בידי הקבלן הנתונים הבאים:

 כניות טלפונים מאושרות ע"י  "בזק".ת 

 כניות מתואמות עם חברת חשמל.ת 

 כניות מתואמות עם חב' ערוצי זהב.ת 

לדרישותיהם בזמן ביצוע  יה לספק לחב' "בזק" ולחברת חשמל כוח אדם בהתאםעל הקבלן יה

 המבנה עצמו, ללא שום דרישה כספית כלפי המזמין. החיבורים למבנה וביצוע העבודות בתוך

בעתיד   שידרוש כל התאומים הנ"ל לא ימדדו אלא יכללו ע"י הקבלן בתוך סעיפים החוזה מבלי

 תשלום כלשהו עבורו.

 

 .מרכזיות למאור רחובות /ני לוחות חשמליצר 1.8

 1419 יצרן הלוחות חייב לעמוד בביקורת מכון התקנים הישראלי, ובעל אישור
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 מרכזיית מאור רחובות  1.9

 פרטי מבנה המרכזייה 9.1

וחות חשמל, ולתוספות ל  - 08.05מרכזיה למאור תבוצע לפי המפרט הכללי למתקני חשמל פרק 

 טות להלן.המפור

 כניותלאישור המפקח ת המרכזייה תיוצר בהתאם לתוכניות עקרוניות. לפני הביצוע יגיש הקבלן

 פיקוד, פרטי המבנה, מיקום אביזרים ורשימות כניתמפורטות הכוללות תכנית חד קווית, ת

ת של חבר דמי כל האביזרים ברשימה. אם המרכזייה כוללת שדה אבטחה ומנייה חשמלי בציוןה הציוד

 החשמל יש לקבל גם אישור חברת החשמל למרכזיה.

שהמפקח יאשר זאת  בתנאימטופל נגד קרינת השמש, משוריין,  ארון המרכזייה ייבנה מפוליאסטר

 ואבק. על הארון יורכב גגון, מסגרת היסוד,  ויהיה אטום לחדירת רטיבות

 ות( תינעל במנעול וסגירתהבברגים בתוך יסוד הבטון. הדלת )או הדלת  מיוצרת מזוויתנים, תחוזק

 תהיה הרמטית. אטימותה תובטח באמצעות אטם ניאופרן .

פחים שנים וכל נזק יתוקן על ידו ועל חשבונות ה 5-הקבלן יספק אישור יצרן הארון לעמידה בקרינה ל

 בריתוך והזוויתנים יחוברו רק באמצעות ריתוך תפר )אם באי אילו מקומות הקבלן רוצה להשתמש 

הכבלים ייכנסו מלמטה. חיבור הכבלים היוצאים לאבטחות   עליו לקבל אישור המפקח מראש(.נקודות 

 על פס הארקה יהיו . פסי הצבירה ייצבעו בגוונים התקניים.םמודולאריי מהדקים שיהיו כולם יהיה דרך

דים להארקה החיצונית, כמו כן יצויד הפס בברגים נפר  ממ"ר 35פליז מתאימים לחיבור מוליך  יברגי

 ולהארקת הלוח. לכל מעגל

טחה ומונים של חברת אב במידת הצורך, ולפי דרישה מיוחדת, תכלול המרכזייה תא למערכת כניסת

אמפר  3x35למרכזיות שחיבור חברת החשמל אליהן הוא  כניות ודרישות חברת החשמל.החשמל, לפי ת

ין הקבלן ארון נוסף לצורך בקרת כמו כן, במידה ויידרש, יתק  מקום גם למונה ראקטיבי. ומעלה יוכן

כל הציוד והלוח יחושבו לעמידה בזרמי קצר אנרגיה ללא תשלום נוסף לעומת המוצע בהצעה למכרז.  

 חדירת תא פוטואלקטרי, אם יידרש, יורכב על גג המרכזייה ויהיה מוגן בפני  אמפר לפחות. קילו 10של 

 רטיבות.

  יותקן שלט אזהרה וסימון על הדלת מבחוץ. 08רק בנוסף לכל יתר השלטים הדרושים, כמצוין בפ

 המפורט בהמשך. 08.04.02הצביעה תבוצע לפי פרק 

הקרקע  ס"מ מעל פני  30  יהיה יצוק כמפורט ביחס ליסודות העמודים. היסוד יבלוט 30Bהיסוד מבטון 

שות ם הברגים שלה, שיימתחו סופית לאחר התקע  הסופיים. בזמן היציקה תורכב מסגרת היסוד

 .פולסיםיהיו מ הבטון. פני המסגרת

 ממדי המרכזייה  29.

כמו  המכשירים והחיבורים.  המרכזייה במידותיה תהיה מספיק גדולה כדי לאפשר עבודה נוחה לחווט

 מהמותקן. היצרן יבדוק את מקום התקנת ה 30%בשיעור    כן תתאפשר תוספת מכשירים וציוד בעתיד

 ת גודל מקום ההתקנה ואפשרויות הכנסת הלוח למקום.ויוודא א  מרכזייה בשטח      

 

 

 

 

 ברגים  9.3



 9 

בעת פתיחת  בהתקן המונע נפילתם ברגים המשמשים לסגירת פנלים יהיו בעלי ראש משושה ומצוידיםה

 ניקל קדמיום.  הפנל. הברגים יהיו מפליז מצופה

 מוליכים  9.4

 -יתאים ל בחתך הנדרש ובידודם  התקניים,המוליכים בתוך המרכזייה יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר 

כל מוליך יסומן בסימניות תוצרת   מעלות צלסיוס. 105ל ש  וולט ויהיה מיועד לטמפרטורה 600

LEGRAND .יחובר לפס בבורג נפרד. בפס מוליכי האפס וההארקה, כל מוליך או ש"ע 

 ופני מדידה ומחיריםא 9.5 

 הדרושים כגון: יכלול את כל האביזריםהמחיר שיציג הקבלן עבור מבנה המרכזייה 

חיזוקים לכבלים ולציוד, פסי הרכבה, שלטים וכל  פסי הארקה ואפס, מבודדים לפסים, ברגים, מוליכים

הציוד מותקן  וקביעת הציוד והפנלים. המחיר שיוצג עבור ציוד המרכזייה יכלול את הדרוש לחיזוק 

 ייצור ואספקת המרכזייה. וכל הוצאותיו בגין , רווחומחובר. המחירים כוללים את ערך הציוד, העבודה

 (ציוד בלוחות )מרכזייה 69.

 הציוד במרכזיה יהיה כמצוין בהמשך:

 .", או לגרנד"מרלין ג'רין , או A.B.Bאו : תוצרת "סימנס",מפסיקי פחת 

 נןתכהמ אשר יאושר ע"י או דגם אחר A.B.Bאו מרלין ג'רין או : יהיו מתוצרת "סימנס",  מאמתים

 אם לא צוין אחרת בתוכניות.  ק"א 10ויתאימו לזרם קצר של 

 מגודל האבטחה הראשית. %05 -: יהיו לזרם גדול ב פסי צבירה

' שחור מחוברים לפנל באמצעות ברגים או סנדויץהשלטים על גבי הלוחות יהיו מטיפוס    שלטים :

 מסמרות מפלסטיק.

למתכנן  כן להעביר: לפני ייצור הלוח יש לבדוק ולוודא המקום המיועד לקליטת הלוח ועבודה כניותת

היה יאך ורק לאחר אישור המתכנן ע"ג התוכניות ניתן   ויצרניו.  כניות ייצור של הלוח ובהן טבלת ציודת

ומו להתאמת הלוח למק אישור המתכנן ע"ג התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו את הלוח. לייצר

 או הכנסתו למקום ההתקנה. כמו כן הקבלן אינו פטור מאחריותו לטיב הציוד ותקינותו.

 מפרט טכני לביצוע הארקת יסוד למרכזיית מאור רחובות  9.7

כנית קונסטרוקציה והארקת היסודות ורה נחשב כמבנה, לכן צריך לבצע תיסוד של מרכזיית תא א.

 .1981הארקת יסוד -4271תבוצע בהתאם בקובץ 

המונח בתוך קורות היסוד בין הברזלים.  04X40הארקת היסוד תבוצע באמצעות פס ברזל מגולוון  ב.

מ"מ לזיון העמודים.  10מאסף הארקת היסוד ירותך באמצעות חתיכות קצרות של ברזל בקוטר 

 הזיון ויחובר באמצעות ריתוך למאסף ההארקה. החישוק העליון של העמוד ירותך לכל ברזל

ס"מ, כאשר הריתוך  10 חתיכות באורך 2טע של מאסף ההארקה ירותך להמשך ע"י חפיפה של כל ק ג.

דיו. בתפרים יחובר מאסף ההארקה מחוץ לקורות או לעמודים, כפי שמופיע בפרט ייעשה משני צ

 המצויד בחוק החשמל. הברזל הנמצא מחוץ לבטון יצבע בשתי שכבות זפת.

 

מ' המחוברות  3ת, תבוצע באמצעות אלקטרודות הארקה בעומק  למקרה שהארקת היסוד לא מספק ד.

 ביניהם עם מוליך נחושת גלוי.

מפס נחושת במידות  ליד המרכזייה יגיעו קצוות מאסף ההארקה ושם יחוברו לפס השוואה, העשוי ה.

מצעות מוליכים מנחושת בחתך לפי בא כמצוין בתוכנית. אל פס השוואת הפוטנציאלים יאורקו

 מודי התאורה, פס הארקות של המרכזייה ואביזרים מתכתיים אחרים לפי דרישה.כנית" עת
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 רבאמצעות אינדיקטו יקט חייב הקבלן לבדוק את התנגדות הארקה הראשיתעם התקדמות הפרו ו.

הוצאות המדידות הנ"ל כלולות במחירים  אדמה,  ולהמציא מכתב בו הוא מציין את הערך שנמדד

 שיציג הקבלן.

יקט, יתברר שיש צורך לשפר את טיב לן את המדידות ואחרי שיושלם הפרובצע הקבבאם לא י ז.

 כתוצאה מעבודות שיפור ההארקה.ישא הקבלן בכל הנזקים שיגרמו לפרויקט ההארקה, י

הודיע הקבלן למתכנן על טיב ההארקה, והמתכנן מצא לנכון להוסיף אלקטרודות כדי לשפרה, חייב  ח.

ות הנוספות לפי הוראות המתכנן והמפקח, ובהתאם למחירי הקבלן להתקין את האלקטרוד

 הכלולים בחוזה. האלקטרודות והמוליכים

 

 

 המפרט המיוחד לעבודות מתח נמוך   08.2

 לליכ  2.1

המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים  של המפרט הכללי, 08 כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרק

 ת הנקובים בכתב הכמויות.היחידו הנו כלול במחירי ,שבכתב הכמויות

 אור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר וממצה.ית

ובמפרטים הינם כלולים  כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות

זכר כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המו  במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 במחירי היחידה השונים: להלן כלול

 

 בדיקת המתקנים לרבות התשלום בגין הבדיקות. א.

 שנוי עומק חפירה בהצטלבות עם שירותים אחרים. ב.

 התאומים הדרושים. ג.

 מהדקים למיניהם. ד.

 .וצנרת כללית צינורות מעבר ביסודות העמודים ה.

 .או מדרכה מכל סוג שהוא פתיחת אספלט קיים ו.

 שפות בסיסי העמודים. ז.

 חפירות וחציבות  שונות. ח.

 

להיגרם, כנאמר לעיל, לא יגרמו  שינויים בתכניות ובהיקף העבודה או ביצוע חלקי של העבודה העלולים

 לא אם צוין אחרת.א -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   לשנוי מחירי היחידה.

וכל כללי הבטיחות, לרבות  תבוצענה ההזנות לפי חוק החשמל במקרה ויש צורך לבצע הזנות זמניות

 שילוטם ובתאום מלא עם מפקח החשמל.

 

 פגיעה בצד שלישי. על הקבלן לבטח את עצמו בביטוח מיוחד לעבודה מסוג זה לכל מקרה של

על לאדם יחול על הקבלן ויתוקן  כל נזק שייגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודת הקבלן בין לרכוש, או

 חשבונו.

תשולם בגינם כל תוספת  יבוצעו ע"י הקבלן דרך המפקח ולאוכדומה התאומים בשטח עם בזק, חח"י 

 כספית.
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על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא 

עבור נזק שנגרם באדם או נגד המזמין או נגד אדם אחר  בכל האחריות במקרה של תביעות, פיצויים

 מעבודתו, שליחו, בא כוחו או קבלן משנה משלו. ברכוש כתוצאה

 של הפרויקט. על הקבלן לבצע את העבודה על פי הוראות המפקח ובהתאם ללוח הזמנים הכללי

תיקונים במקרה וימצאו  יהיה רשאי לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש ביצועמתכנן ה טיב העבודה

 חשבונו. טיב העבודה. כל הליקויים יתוקנו על ידי הקבלן ועללקויים ב

החשמל,  התקנות בתוקף,  שיון מתאים ובתוקף, בהתאם לחוקיהעבודה תבוצע על ידי חשמלאי בעל ר

 דרישות חברת החשמל,  המפקח והמתכנן., 08 התקן הישראלי, המפרטים הטכניים הבין משרדיים

המקומות המדויקים של הציוד   סברים מהמפקח/מתכנן באתר.לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל ה

 כניות.ין להסתמך על מדידות לפי קנ"מ בתוא , ותוואי החפירה יקבעו על ידי המפקח לפני הביצוע

העבודה על מנת להכיר את  מאשר כי למד היטב את כל התוכניות, ביקר במקום,עם הגשת ההצעה הקבלן 

יצוע העבודה, בדק את אפשרויות הביצוע בהתאם לתוכניות ולכתב כל התנאים העלולים להשפיע על ב

 הן או דרישות נוספות.שלהסתייגויות כ הכמויות ואין לו

 .לא תתקבל כל בקשה לתוספת מחיר בגין דרישות הנובעות מכך

בכתב הכמויות או ש"ע(  תו ת"י. לפני ההתקנה יש לאשר את הציוד )רשום שאוייכל הציוד והחומרים 

נציגי הרשות המקומית וכל גורם אחר אשר יוסמך על  ים אצל המפקח, מתכנן, אדריכל הפיתוח,והחומר

 .הפרויקטידי מנהל 

בכל מקרה הצעתו בגוף  הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה ערך לציוד המוכתב במכרז.

לציוד שווה ערך, אם ההצעה  המוכתב במכרז. כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד

, בדף נספח למכרז, בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו נתוניו הטכניים תהיה כזאת, תמצא את ביטויה

מטרים של  ונתונים פוטו וכן מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגים וכדומההספק, תוצרת  שם

כמפורט  ם כן הוצעה יחד עם המכרזכלל, אלא א הפנסים ומחיר. כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון

לעיל. ההחלטה אם הציוד המוצע הינו אמנם שווה ערך או לא, הינה החלטה של הנהלת הפרויקט והמזמין 

 בלבד.

 

 

 

 המתכנן, השתמש הקבלן לבניית חלקים של המתקן בציוד וחומרים שלא אושרו על ידי להלן אם בניגוד 

להפסיק את  המתכנן או למפרטים הטכניים, רשאי  ותאו אם נעשתה עבודה שאינה מתאימה לתוכני

 החלק המסוים של המתקן. כל ההריסה והתיקון יעשו על חשבון הקבלן. כל הבניה ולהורות על הריסת

אינם מתאימים לחוזה, יורחקו על ידי הקבלן, על  המתכנן ציוד והחומרים שיובאו לאתר, ועל פי דעת 

 להרחיק כל החומר על חשבון הקבלן. המתכנן עשה כך, רשאיחשבונו תוך פרק זמן שייקבע. אם לא 

 עמודי תאורה וזרועות לפנסים  2.2

העמודים, הזרועות   ת.ובתוכניבכתב הכמויות ורט ופהמיהיו לפי  הזרועות והפנסים עמודי התאורה

פי העמודים יתוכננו, ייוצרו ויבדקו ל  ושאר החלקים שלהם יהיו נקיים, חלקים וטבולים באבץ חם.

על הקבלן לתאם את ביצוע הביקורת עם המפעל המבצע שיספק את   .918, 414, 812תקנים ישראליים 

 כל האמצעים לביצוע הביקורת עצמה.

 פנסים לתאורת רחובות  2.3
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הנחיות המפרט  הפנסים לתאורת הרחובות יהיו לפי הדגם המצוין בתוכניות ובכתב הכמויות או לפי

 סעיף "חומרים" לעיל.

 מפרט טכני לצביעת עמודי תאורה מפלדה מגולוונת  2.4

 לפי שיטה אלקטרוסטטית. 8506096-08לפי מפרט  אפוקולו, טלפון 

 יסודות לעמודי פלדה  2.5

 היסוד יהיו בהתאם לתוכניות. יברגי א.

הברגים נקיים ומעובדים להתקנה בבטון. ראשי   מסגרות מרותכות. 2הברגים מחוברים באמצעות 

האומים והדסקיות   אומים. 2 -סקית קפיצית ודסקיות, ד 2בורג יותקנו  לוונים. לכלהברגים מגו

 מצופים קדמיום או מגולוונים.

היסוד, כך שיהיו  יברגישל  יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק ב.

ס"מ על  12ו לגובה של היסוד יבלט יברגיבפלטות היסוד.  מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים

 היסוד.

 שגובה היסס של היסוד יהיה מתואם עם הפיקוח ובהתאם לדרישות הנוספות באתר.היסוד יותקן  ג.

בכוונים הדרושים  -הכבלים  מ"מ לשם העברת 80צינורות שרשורים בקוטר  3בתוך היסוד יוכנסו  ד.

ד כל הצינורות יקשרו יח  ם לעמודים.הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסת  וברדיוסים המרביים.

 ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה. 15 -במרכז המדויק והם יובלטו כ

, שרוולי פלסטי והדסקיות במידה והעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג, כולל האומים ה.

 ממולא גריז לכל גובהו.

 קרקע. ת קונסטרוקטור ויועץבמידות לפי הנחיי יצוק בתבניות 300 -היסודות מבטון ב ו.

 נטלים, נורות ומצתים  2.6

 .G.Eנטלים לנורות מטל הלייד יהיו מטיפוס אוטרגולטור של  א.

 מצת יהיה מתוצרת "בג טורגי". ב.

או ש"ע  "פיליפס" או "אוסרם" ,ארה"ב - G.Eקנדה או  -נורות מטל הלייד יהיו מתוצרת "סילבניה"  ג.

 .מאושר

 

בכל מקרה, ההצעה   להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינה שווה ערך לציוד המוכתב במכרז.הקבלן יכול  2.7

המוכתב במכרז. ההצעה לציוד שווה ערך,  בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד

ו, ביטוי בדף נספח למכרז בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטי לפי הצעת הקבלן, אם תהיה כזו, תמצא

הספק וכו' וכן מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגים ונתונים פוטו  וניו הטכניים, שםנת

 דגם הפנסים. כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל, אלא אם כן הוצעה יחד עם המכרז, םמטריי

כמפורט לעיל. ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שווה ערך או לא, הינה בהחלטת המפקח והמזמין 

  גופי תאורה מקוריים בתוך אריזות מקוריות עם מסמכים נלווים מקוריים בתוך האריזות.  .בלבד

 יעשו על ידי תוכנת היצרן של אותם גופי תאורה. םחישובים פוטו מטריי

 מגש אביזרים 2.8

 . מידות המגש לפי הצורך, המגש כולל:בידוד כפול בתוך עמוד התאורה מורכב מגש 

  מהדקיWAGO אישור המתכנן מראש. , או אחרת לפינסים והיוצאים ולכבל לנורהלכבלי הזנה הנכ 

 .בורג לחבור הארקה 

  אמפר, בעל אפיין  10דו קוטבי  יפאזמאמ"ת חדB ,6  ק"א לפיV.D.E מאמ"ת.  פנס יותקןכל . עבור

 .08 במפרט הכללי , מתוצרת כפי שנרשםFINGER PROOFהמאמ"ת בעל מבנה נמוך מטיפוס 
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  דקים.ולמה למאמתיםמסילה 

  לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.חבקים 

 הארקה 2.9

, ישירות ממ"ר 35בחתך  לאורך כבל התאורה התת קרקעי יותקן מוליך הארקה חשוף מנחושת א.

 בקרקע, מחוץ לצינור המוביל את הכבל.

הכבל ביחד בנעל כבל אחת. נעל  קצוות המוליכים )הנכנס והיוצא( בתא האבזרים של העמוד יהודקו 2 ב.

מהבורג הקבוע בתא האבזרים יותקן מוליך גמיש   האביזרים. תחוזק לבורג הקבוע לגוף העמוד בתא

 מוליכי הארקה לפנסים יחוברו לבורג שבמגש.  הארקה במגש האביזרים. ממ"ר לבורג 2.5בחתך 

האלקטרודות של פלדה,   עמודים יוארקו לאלקטרודות הארקה, בהתאם לתוכנית.מרכזיות והה ג.

ס"מ,  60לאלקטרודה תותקן שוחה בקוטר מסביב   מטר. 3מ"מ ובאורך  19בנחושת, בקוטר  ותצופמ

מערך   ממ"ר. 35תך החבור לאלקטרודה עם מוליך נחושת חשוף בח טון.  8 -מכסה השוחה ל

ממ"ר בקרקע  35נחושת  האלקטרודות הנ"ל יותקן בתוספת להארקת היסוד של המרכזייה והמוליך

 וחדת.וכן בהוראה מי

 

 08חפירות וצנרת לפי המפרט הטכני   2.10

 עבודות חריגות  2.11

 רק אחרי יאושרו ע"י  המפקח המחירים עבור עבודות חריגות, שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה

 שהוצג ניתוח מחיר לכל חריג ורק אם המפקח אישר אותם  בכתב ביומן העבודה.

 האישור ביומן  העבודה יכלול:

  וחתימתו.שם המפקח 
 .תאריך האישור 
 .הערך הכספי של אותו סעיף חריג 
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 עבודות חשמל ותקשורת -לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות  הפרוגראמ
 

 ____________________    מס' מכרז:         ותקשורת  תאורה תשתיות חשמלאור העבודה: ית

 ___________        מחוז משהב"ש: הנגב                                    משמר הנגב שלב ג'מקום האתר  : 

 _____________________   מס' חוזה:                קבלן חשמל/חשמלאי מוסמך:__________

 ____________      שיון חשמלאי:ימס' ר                שיון הקבלן:___________________ימס' ר

 _______כתובת:_______________________________

 חתימה:_______________________

 ה ער ו ת וחותמת /חתימה ממצאים מבצע/הבדיקה בדיקה והאביזרים אור העבודהית מס'

 נורות קוטריצ .1
 מ"מ. 80א. שרשורי 

   8"  6"   4קשיח " PVCב. 
 ג. צנרת תקשורת י.ק.א

 

 

 תו תקן

 

 

 מפקח

   

 כבלי חשמל ומוליך הארקה .2
 . N2XY(  16X5) א.
  N2XY(  35X5)  .ב

 N2XY( 25X5ג. )

 מ"מ.      CU35 ד.  מוליך 

 

 תו תקן

 

 

 מתכנן

 

   

3. 

 

 עמודים וזרועות
 

 א. דגם עגול קוני של פלה או 
 מ' כולל  6ש"ע בגובה      
 מתאם לפנס ושרוול זנאד      
 וכולל זרועות.     

 ב. כנ"ל אך דגם עגול קוני
 מ'   9של פלה או בגובה     
 או ש"ע     

 

 תו תקן

 

 

 מפקח

 

 

  

 יסודות  לעמודים 4
 מידות לפי  מפרט 

 30-בטון ב 100X85X85א.  
  100X100X120ב   
 30-בטון ב     

 

 

 מפקח

 

 

 מפקח

   

 פנסים .5
      נל"ג W100א. פנס של דיזנו 

 " או ש"עטורפדו חדש"     
 וואט     150ב. פנס של דיזנו  

 או  ל()ספורזה גדונל"ג     
 ש"ע    

תו תקן 

לציוד 

 מותקן

 מתכנן חשמל

 והמפקח

 

 

  

 מגשי אביזרים .6

 

 

תו תקן 

לציוד 

 מותקן

 מתכנן חשמל

 והמפקח

   

 רכזית תאורהמ \לוח חשמל   .7

 

 

תו תקן 

לציוד 

 מותקן

    מתכנן חשמל

 

     הערות:

 ת.אם יש תו תקן או העבודה/מוצר מתאימה לדרישו Vיש לסמן            .1

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. Xיש לסמן  .2

 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. Xבמקרה שמופיע  .3
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 הצהרת החשמלאי/הקבלן

 

 

)כולל המפרט הטכני בשפה האנגלית(  הננו הח"מ מצהירים בזאת כי קראנו את טופס החוזה, המפרט הטכני

 את המבנה, ואת תנאי המקום. כנם וכי בדקנווכתב הכמויות והבנו את ת

ומחייבים לבצע את העבודה  אנו מצהירים כי בכוחנו להוציא לפועל את העבודה בהתאם לחוזה ולנספחיו

 כאמור.

 אנו מחייבים כמו כן, כי אם הצעתנו תתקבל לחתום על טפסי החוזה וכל הנספחים המסופחים אליו.

הטובים בהתאם   ה יבוצע על ידנו  ולפי כללי המקצוע והבטיחותאנו מצהירים שהמתקן המתואר בחוזה ז

והתקנות שפורסמו על פיו ותקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה  1954לחוק החשמל תשי"ד 

 חשמליים .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------      ----------------------- 

 חתימה וחותמת הקבלן                                   ת א ר י ך

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרת   החשמלאי   אשר  ביצע  את  מתקן  החשמל
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    ______________________                 ______________________ 

 מס' צרכן                                  שם הצרכן                 

 

 

            _____________________________________________ 

 מס' עמוד                    ישוב                שכונה

 

 

________________________             _____________________ 

 רחוב            מס'         כניסה             קומה               צד               דלת

 

 הצהרה

 

 קן                     _______________________א. הריני/ו מצהירים שהמת

 המתואר בתוכנית זו בוצע                              שם החשמלאי המבצע

 על ידינו לפי כללי המקצוע

 
 והבטיחות, הטובים ובהתאם                    _______________________

 כתובת           להוראות חוק החשמל תשי"ד                        

 

 והתקנות שפורסמו על פיו, 1954

 תקני מכון התקנים הישראלי                   _______________________

 הנוגעים למתקני צריכה חשמליים,                            טלפון

 

 ובהתאם לכללי חברת החשמל

 _______לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת             _______________

 החשמל לצרכנים.                                                   מס' רישיון

 

 סוג רישיון

 

 הנני/ו מצהירים כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש. ב.

 

 

 

                                 _____________                                       ______________ 

 חתימת  החשמלאי הקבלן      תאריך

 

 



 אדריכלית נוף                                   חייקין -שרון חפר

 050-5700659נייד:  08-6900182טל.  84965, עומר 8אשל 

    heffer@netvision.net.il                    6900183-08פקס. 

 

 שכונת השבעים, שלב א' ,משמר הנגבקיבוץ 

 ובשצ"פים ברחובות משולבים ,מדרכותוהשקיה ב , גינוןפיתוח

13.1.20 

 

 

 א. רשימת תכניות מצורפות למכרז:

1 .C 1:250ק.מ.  והפניה לפרטים תכנית פיתוח 

2 .F 1:250ק.מ.  תכנית השקיה 

3 .G  .1:250תכנית צמחיה ק.מ 

3 .P  פרטי פיתוח 

 

 :יםפרט ב.

 . שביל בטון1

 . ריצוף רחוב משולב2

 . ערוגה ברחוב משולב3

 . ריצוף מדרכה4

 . מרכז הפרדת פסולת5

 . גומה לעץ במדרכה6

 . ספסלים7

 . אשפתון, ברזיה ומעקה הולכה8

 . מסלעה9
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 אדריכלית נוף                                   חייקין -שרון חפר

 050-5700659נייד:  08-6900182טל.  84965, עומר 8אשל 

    heffer@netvision.net.il                    6900183-08פקס. 

 

 פיתוח האתר 40פרק 

"ג מצע מהודק עלשבילים,  30-ב בבטון,לפי פרט ביצוע משטח בטון בעובי 40.4.050

טרוקטור, כולל רשת ברזל והחלקה וסירוק הבטון במטאטא בעובי לפי קונס

 כביש.

 מרכז הפרדת פסולת, לפי פרט, כולל יסודות, קירות, רצפה וכל הנדרש. 40.4.051

 מסלעה מאבנים ארגזיות. .100.240

 אספקה והתקנת ריהוט גן לפי הנחיות היצרן 40.3.040-101

 גינון  41פרק 

  20 קומפוסט תוצרת שחם גבעת עדה או ש"ע בשיעור אספקה והצנעה של 41.01.011

. יש לקבל את אישור המפקח על ניקיון האדמה  לפני פיזור מ"ק לדונם

 הקומפוסט. 

ניקיון מכל פסולת או ס"מ,  25, כולל חריש לעומק לשתילההכשרת קרקע  03.040 .41

תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש אבנים, 

 .ניים וכו'אבכלים מכ

מ', נקיון האדמה או החלפתה באדמה מקומית  1הוצאת עפר מערוגות לעומק  41.03.041

נקייה, ערבוב בקומפוסט והחזרת החומר לבור. לגבי כל ערוגה יש לקבל את 

וסט ולפני החזרת החומר המוכן אישור המפקח לפני ערבוב האדמה בקומפ

 לבור.

. יש לקבל את אישור המפקח לפני דשא ע"ג מצע מוכןמרבדי אספקה והנחת  41.03.070

 הנחת המרבדים.

 אספקה ושתילה של שיחים לפי טבלת שה"מ. 41.03.110-1

ממיכל או לפי טבלת שה"מ, גדול(  7) 7.5וגודל  7 אספקה ונטיעת עצים גודל 41.03.152-3

העצים יאושרו בכתב ע"י המפקח/האדריכלית לפני  קרקע באותו מחיר.מה

 הבאתם מהמשתלה.

 כבישים ופיתוח 51פרק 

 חפירה או חציבה לגבהים סופיים בכל סוגי הקרקע כולל יישור סופי. 51.02.050

 אספקה והידוק מצע סוג א'. 51.03.010
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 המועצה אזורית בני שמעון

 הרחבה ג' משמר הנגבת השלמת סלילת כבישי שכונ
 

 מפרט טכני מיוחד 
 

 51פרק 

 ריצוף ו , פיתוחסלילת כבישים ורחבות

 כללי  .051

 

 מפרט כללי 51.0.1

 

של הועדה הבין משרדית  מפרט מיוחד זה מהווה השלמה ו/או שינוי למפרט הכללי

 .00, 01, 02 ,08 ,12 ,10, 40 ,51, 57פרקים  בהוצאת משרד הבטחון/ההוצאה לאור,

 

 עבודות בשטחים צרים ו/או נפרדים ואו עבודות ידיים .251.0

 

מודגש בזה כי במחירי היחידה לסעיפים השונים בכתבי הכמויות תיכללנה גם 

, ככל הנדרש, בעבודות עבודות שתבוצעעבודות בשטחים צרים ו/או נפרדים ו/או 

 ידיים.

 , ככל הנדרש, בעבודות ידיים.נפרדים ו/או עבודות שתבוצע

 

 

  מניעת הפרעות  51.0.4

 

נועה תבצרכי החיים וה מרביתהקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות 

הסדירה המתנהלים בדרך במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות 

 והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או 

ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של  כלי רכב מכל זוג שהוא, 

לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י 

 ןלבקה שרדייו לככ,הצבת עובדים וכו' לפי הצורךהתקנת שלטים, דגלים, פנסים, 

 ףסונ םולשת לכ אלל תאזו תע לכב קבא ידרטמ עונמל םימ תילכימ קפסל שרדיי
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  .הדיחיה יריחממ קלחכו

 

 הסדרי תנועה בביצוע  51.0.5

על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה 

 .'וכו, המשטרה הרשותמהגורמים השונים כגון 

 הרשות תוכניות להסדרי תנועה ,יחולו על הקבלן, הקבלן יכין תוכניות לאישור

  יועץ תנועה מטעמו. המשטרה באמצעותו

 במלואם. הקבלןבמידה וידרשו שוטרים להכוונה ההוצאות יחולו על 

 , לרבות הצבת כל התמרורים, זהכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי 

פנסים, אמצעי בטיחות אחרים מכל סוג שהוא, צביעת ומחיקת צבע מכבישים 

 תחולנה על הקבלן. 

של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל כמו כן לא יוכרו כל תביעות 

 האמצעים למניעת הפרעות.

 תשלום נוסף.ישולם לקבלן לא זה  עבור כל האמור בסעיף

 

 מחירים זהים לסעיפים זהים   51.0.6

או  סעיפים זהים במבנים ויהיו ןיתכבמבנים השונים לכתב הכמויות למכרז זה 

. במידה וימלא הקבלן זהים לסעיפים זהיםעל הקבלן למלא מחירים שונים. פרקים 

מחירים שאינם זהים, שמורה למזמין הזכות לשלם לפי המחיר הנמוך מבין המחירים 

 שמולאו לסעיף.

 

 

 עבודות הכנה ופרוק  51.1

 פירוק והריסה, כללית  51.1.1

כל הפסולת המתקבלת מפירוקים, חישוף וכן כל עודפי החפירה אשר אינם ראויים 

המפקח למילוי או שימוש חוזר או כל פסולת אחרת, תסולק מחוץ לישוב לדעת 

 למקום מאושר על ידי הרשויות.

חומרים שנפגעו בעת עבודת פירוק ו/או במהלך העבודה, והמיועדים לשימוש חוזר, 

 יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 ות,פירוק אספלט במיסעות ובמדרכהעבודה כוללת, ביו השאר, פירוק אבני שפה,

שילוט, צינורות, ריהוט רחוב, גדרות, חגורות בטון, מבנים ארעיים וכל אלמנט אחר 

המפריע לביצוע העבודה לפי התכניות ופירוקו נדרש עפ"י התכניות או הוראות 

 המפקח.

מודגש בזה כי בעת פירוק אספלט במדרכות, בסמוך לאבן שפה קיימת, בכל פגיעה 
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 יפה על חשבונו.באבן שפה קיימת יידרש הקבלן להחל

סילוק הפסולת היא באחריות הבלעדית של הקבלן, לא תשולם תוספת כלשהי עבור 

 סילוק הפסולת.

 

במחיר הפירוקים נכללות גם עבודות בבורות ובתעלות שנוצרו עקב הפירוקים 

 .למפרט הכללי 51016כמתואר בסעיף 

 

 

  גירוד וניקוי פני מצע עליונים  51.2

 

עבודות בנייה לאחר סלילתו במצעים. כתוצאה מכך התלכלכו באתר העבודה בוצעו 

 ולסלק את הפסות המתקבלת מניקוי זה. פני המצעים הקיימים ויש לנקותם

רש, ובכל מקרה, עומק דנקות את המינימום הנלעל הקבלן לעשות את שביכולתו 

 ס"מ. 5הניקוי המקסימלי לא יעלה על 

 העבודה תימדד במ"ר ותכלול גם את סילוקו של החומר המנוקה. 

 

 

 עבודות עפר  51.2

 ו/או חציבה חפירה   51.2.1

 

הכוונה היא  בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה

לחפירה בקרקע מכל סוג שהוא ובכלים מכל סוג שהוא. כמו כן, כולל סעיף זה 

, למעט שכבות האספלט םיעצמ יחטישב הריפחו מסעות קיימות חפירה של מבנה

 ישולם בנפרד. פירוקן שעל

 

 :העבודה כוללת

 

 בקרקע כלשהי לרבות מבנה מסעות. לרבות חציבה,,א.   חפירה

 ב.   חפירת תעלות הניקוז המתוכננות וכל תעלות אחרות אשר עליהן יורה המפקח.

בזהירות בעבודת חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה  ג.

 ידיים במידת הצורך.

מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך לצורך שימושים שונים  ד.

 לצרכי המזמין.

 גם אם יש צורך ריסוק, ניפוץ וגריסת האבן. ילויהכשרת החומרים החפורים למ ה.



 4 

 זורו בשכבות.יהעברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופ ו.

לצורך סעיף זה  .העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות  ז.

 יוגדרו כפסולת:

 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן. -

 פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח. -

כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.כל חומר זר או פסולת  -

 ואשפה אחרת.

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. 

הובלת הפסולת והעודפים תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש, ולא תשולם כל 

תוספת עבור מרחקי הובלה. המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות 

לן, למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י הקב

על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם 

כן דרש המפקח במפורט כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין 

. סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל בתחום משמר הנגב

ובין אם לא, ובשום  נדרש במפורש באותם סעיפים סעיפי העבודה, בין אם הדבר

 .מקרה לא ישולם עבורו בנפרד

 

 או כל תוספת  ז לא ישולם בנפרד -עבור עבודות המתוארות בסעיפים א  

 

 עיבוד תשתית מצעים קיימת.   51.2.2 

 

מצעים למפלסי התשתית  יעובדו פניהאספלט וניקוי המצעים  ףצוירקלאחר ביצוע 

אספלט, הנחת אבני השפה למיניהן לפני סלילת ה התכנון הסופיים הנדרשים

מילוי מצעים  ,חפירת ומצעים תכוללהריצוף. העבודה לפי סעיף תשלום זה, ו

 .של שכבת המצעים הסופית מבוקרחפורים וחדשים, תיחוח ורטבה והידוק 

כולל עודפי מצעים חפורים הם רכוש המזמין ויועברו למילוי במקום שחסרים מצעים 

שיחסרו מצעים יספק הקבלן מצעים להשלמתם. עבור . ככל ביצוע הידוק מבוקר

 שלהלן. 51.3.3לפי סעיף  המצעים החסרים ישולם לקבלן בנפרד

 .מטה 51.3.1כבסיס לחישוב תוספת המצעים תהיה המדידה המתוארת בסעיף 

העבודה תשולם לפי מ"ר ותכלול גם את הכנת המצעים המהודקים תחת אבני 

 השפה.
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 עבודות מצעים 51.3

 מוקדמת לפני עבודות מצעים.מדידה  51.3.1

 

מייד לאחר ביצוע הפעילות של קרצוף האספלט הקיים וגירוד וניקוי פני המצעים 

ט שלהלן ויעביר מודד מוסמך בהתאם למפריבצע הקבלן מדידה של מצב השטח ע"י 

 אותה לאישור המפקח.

 .העצבל הבוחו מדידה זו תהיה בסיס לחישוב הכמויות לתוספת המצעים לחיוב

 

 שבאתר העבודה. 1911,15,16,רצועות הדרך בכבישים כל  -תחום המדידה

 מ'.  20-15גבהים בחתכים לרוחב כל  – תכולת המדידה

 הנקודות שתימדדנה הן:

 שתי נקודות שני צידי רצועת זכות הדרך.  .א

 מ' בחתך. 3 -נקודות נוספות לאורך החתך בצפיפות של לא יותר מ .ב

כגון, מדרגה שנוצרה  נקודות מאפיינות שינויים בגבהים לרוחב החתך, .ג

כתוצאה מפעולת הקרצוף. שינוי כזה יימדד ע"י שתי נקודות המאפיינות 

אותו ובתוצר המדידה יהיו גם קווי אי הרציפות  המאפיינים שינוי זה לאורך 

 הכבישים.

 כך שיכילו את כל תחומי הצומת, בצמתיםימדדו גבהים בצפיפות רבה יותר  .ד

 :תכונות טכניות של תוצר המדידה

 1:250בקנ"מ  להפקה המדידה תהיה ממוחשבת ומתאימה

 דינטות ארציות.רוהמדידה תהיה בק

 base point-, באשר ה (attributeנקודות מדודות יועברו בצורה של בלוק בעל איפיונים )

 היה הרום שלה.של הנקודה י Z-של הבלוק יהיה מיקום הנקודה שנמדדה. ה

 הרלוונטיים באזור המדודי הרציפות המדידה תכלול את כל קווי א

 

 המדידה תבוצע כחלק ממחירי היחידה וללא כל תשלום נוסף.

 

 מצע סוג א'   51.3.2

 

ויעמוד בדרישות המפרט הכללי. מודגש בזאת כי לא יותר  מאבן גרוסההמצע יהיה 

שימוש בכל חומר אחר גם אם הוא מוגדר במפרט הכללי כמצע סוג א', כגון כורכר, 

. עובי השכבות יהיה 100%חומר טבעי וכו'. המצעים יהודקו לדרגת צפיפות של 

 כמפורט בתכניות ובחתכים השונים.

בזאת כי לא תשולם תוספת כלשהי עקב העבודה תימדד ותשולם במ"ק. מודגש 
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 הצורך לבצע פיזור בעבודת ידיים במקומות מוגבלים או בסביבת מתקנים.

 במתקנים.מצעים במסעות, במדרכות ו לצורך תשלום לא תהיה הפרדה בין

 

 

 אבני שפה טרומית  515.

 

 מסוגים שונים.אבני השפה הטרומית שבשימוש במכרז זה הן אבני שפה 

במפרט הכללי לפיתוח האתר  400851וצעו בהתאם למפורט בסעיף אבני שפה יב

וים ישרים, ו( ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בק40פרק )

 קשתות ועקומות מסוג כלשהו וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.

 כניות.במידות המתוארות בת 20 -אבני השפה תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב 

בטון שהוכן באתר.  ןהבטון יהיה בטון מובא ממפעל מאושר. אין להשתמש בבטו

שיסופק לצורך זה יהיה בשימוש ביום בו סופק בלבד. בטון שיוותר באתר לאחר גמר 

 העבודה ביום מסוים יסולק מהאתר. 

לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר. בקשתות, יש להשתמש באבנים 

 באורך קטן יותר כנדרש. מנוסרותמ' או אבנים  0.5חרושתיות באורך 

יש להשתמש באבנים פינתיות יעודיות. רק במקומות שאין בנמצא אבנים בפינות  

 . דיסק חשמלייבוצע חיתוך בזווית בעזרת יכלה 

ס"מ. עם המסירה יהיו כל האבנים נקיות  1.0אין למלא בבטון רווחים העולים על 

משאריות בטון. הקבלן יניח את אבני הגן רק לאחר אישור המפקח את התוואי 

המסומן על ידי קו צבוע בגוון לבן או חוט מתוח בין יתדות. לא תשולם כל תוספת 

 עבור הנחת האבן בקשתות ובעקומות.

פרדה בין אבנים פינתיות ואבני , ללא הם את יסוד ומשענות הבטוןהמחיר כולל ג

  והמדידה לפי מ"א. קצה

 

 ריצופים      51.6

 סוגי ריצוף   51.6.1

 מסוגים ועוביים כמפורט בכתב הכמויות.הריצופים בפרוייקט זה יבוצעו מאבנים 

 אספקת האבנים המשתלבות הטרומיות והמרצפות   51.6.2

 האבנים המשתלבות והמרצפות ממפעל מאושר ליצורם .הקבלן יספק את  .1

על הקבלן יהא להציג תעודות של בדיקות שבוצעו לאבנים ולמרצפות כנדרש  

תוך התייחסות לתאריך הייצור של כל סדרה שיסומן  -במפרט זה ממעבדה מאושרת 
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 על גבי האבנים והמרצפות של אותה סידרה.

 

 מאחריות לטיב החומרים.. הבדיקות הנ"ל לא ישחררו את הקבלן 2

 

. היזם שומר לעצמו את הזכות לדרוש לבצע בדיקות נוספות לאבנים ולמרצפות 3

שיובאו לאתר, ותוצאותיהם יקבעו גם הן את התאמת האבנים והמרצפות לדרישות 

 המפרט.

. הנחיות מפורטות על סימון סדרות הייצור, תאריך וכו', יסוכמו עם המפקח לפני 4

 הכל לשביעות רצון המפקח.תחילת הייצור, 

 . האבנים והמרצפות יגיעו לאתר מסודרות על מגשים במנות שיוכנו ע"י המפעל.5

כל אבן שתמצא באתר עם ליקוי או פגיעה כלשהי בניגוד לנדרש במפרט זה, תפסל 

 ותוצא מהאתר באחריות הקבלן.

 שכבת החול מתחת לאבנים   51.6.3

עובר  95% - 60שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול דיונות שפיך, עובר נפה  .1

פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים  יבש, חסר 5% - 140נפה 

לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק, תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה 

 .4%על 

 

ך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים                    . החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תו2

 המתוכננים לפני הנחת הריצוף, ללא הידוק לשביעות רצון המפקח.

 

ס"מ. לא תותר       4שכבת החול לאחר הנחת הרצוף והידוקו תהיה בעובי אחיד של   3

כל תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורו ופילוסו לפני הנחת 

 האבנים.

 

 ביצוע הריצוף  6.451.

. לפני התחלת ביצוע הריצוף, יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה 1

 (.4%)תחולת הרטיבות לא תעלה על 

 

. ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית, 2

בהתאמה לקו הגימור של אלמנט השפה. יש להתחיל בריצוף מהמפלס הנמוך 

 הגבוה. לעבר המפלס
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. השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה יבוצע במרצפות שלמות וחלקיות בהתאם 3

 לצורך. האבנים החלקיות יחתכו לפי מידה בעזרת מכשיר ניסור מיוחד  

 לא יותר שימוש בגליוטינה.שיאושר ע"י  המפקח. 

שאר שלמה ללא פגמים וסדקים עם שפות ניצבות ייש להקפיד שהאבן המנוסרת ת    

הניסור. החיבור בין שני כיווני ריצוף שונים יהיה בקו ישר אשר מיקומו לאחר 

 יאושר ע"י המפקח. בדרך כלל יהיה צורך לנסר את האבנים ע"מ לבצע פרט זה.

מ"מ, הרווח   3. הרווח המכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 4

 מ"מ. 2המכסימלי המותר בין האבנים הסמוכות 

 בטון בגוון הריצוף תעשנה  בהנחיית ובאישור המפקח.השלמות    

 

. בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות, יש לבצע הדוק ראשוני של 5

המשטח  )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות 

מ"ר  0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2000בעלות כוח צנטריפוגלי של 

 מעברים. -3הידוק זה יבוצע ב לפחות.

 

.   הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף, ובכל מקרה לא יאושר  6

 בסוף יום העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני.

שעות לאחר ביצוע הריצוף, יש  24 -לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ      

לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטא לתוך המרווחים בין 

האבנים המשתלבות, לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי המרווחים 

 מעברים נוספים. -4בחול המחצבה ב

 

בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני, תבוצע כבישת אימות  .7

מעברים לפי הוראות המפקח  -8טון או מכבש פניאומטי כבד ב 12ש במכב

סיוני, לקבלת מישוריות ומשטח יובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הנ

 בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.

 סטיות מותרות בביצוע    51.6.5

לשיפועים כמפורט   . על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם  1

 בתכניות.

 

 מ"מ. 10ה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על י.   הסטי2

 

.  מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל 3

מטר והבנוי כך ששקיעתו  5ס"מ ובאורך של  5אלומיניום ברוחב של לפחות 
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 מ"מ. 1שלא תעלה על  ותיושענו על קציהמכסימלית עקב משקלו העצמי, בה

 

.  סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את 4

 הקבלן לעבד ולרצף מחדש את המשטח. גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.

 

 .  לא יותר הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות.5

 אחריות הקבלן  51.6.6

א יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה . תשומת לב הקבלן מופנית לכך של1

והמישוריות ושנמצא שהאבנים המשתלבות הן ללא: סדקים, קנטים שבורים וכו', 

 הכל לשביעות רצון המפקח.

 

חודש מגמר  24.  אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש, תהיה 2

עבודות של  ביצוע העבודה בשלמותה. במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע

סמ"ר  3החלפת אבנים סדוקות ו/או שבורות בפינותיהם במידה העולה על 

)בהיטל אופקי( ותיקוני משטחים שבהם היו שקיעות מעבר למוגדר לעיל, הכל 

 לשביעות רצון המפקח.

 

 .    יישום אחריות הקבלן תעשה כדלקמן:3

אחת לשישה חודשים יערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן,       

בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב 

 אופי ומהות התיקונים.

 

  עבודות אספלט       .751

 

 שכבות האספלט 51.4.1

 

ס"מ לשכבה נושאת.   4 –ס"מ לשכבה מקשרת ו  6 יהיה מיסעותעובי בטון האספלט ב

. תכונות תערובת התערובת תהיה תא"צ ודירוגה יהיה בהתאם לכתב הכמויות

 האספלט תהיינה מסוג א'.

 מ"ר . המדידה לפי

המחיר כולל: אספקה, הובלה לאתר, פיזור האספלט והידוקו בהתאם לדרישות 

 המפרט הכללי. 
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  עבודות בטון מזוייו  8

 30 -ון בטסוג הב

מ"מ או מלוחים עץ לבן בעובי  20לצקת בתבניות מעץ לבוד בעובי  את הקירות יש

ס"מ, מהוקצע בנגריה. ההקצעה תעשה על אחד  10מ"מ וברוחב שאינו עולה על  25

הצדדים הרחבים של הלוחות וכן על שני הצדדים הצרים שלהם להבטחת עוביים 

לוחות האחיד וכן להבטחת המגע המלא בניהם. השטחים הבלתי מהוקצעים של ה

 יופנו לצד הבטון. הלוחות יונחו בכיוון אנכי.

כדי להבטיח מהלך יציקה תקין, על הקבלן להשאיר פתחים בתבניות במקומות  

 ובצורה שיאושרו ע"י המפקח על מנת לאפשר ריטוט מבוקר של כל נפח הבטון.

 הקירות יוצקו בעזרת משפכים.

ס"מ  2משולשים ברוחב  בקצוות הגלויים של המעקות ישתמש הקבלן בפרופילים

 בכדי לקבל "פינה קטומה" .

על הקבלן לדאוג לכמות הדרושה של הבטון כדי להבטיח יציקה רצופה אחת ללא 

 הפסקה.

ס"מ. לצורך זה ישתמש הקבלן  2על הקבלן לוודא כי לזיון יהיה כיסוי מינימלי של 

 בשומרי מרחק מאושרים ע"י המפקח.

ויברציה מושלמת של כל חלקי הבטון ובייחוד של היציקה תעשה תוך הקפדה על 

 אותם החלקים הנמצאים בקרבת פני הבטון ולאורך הקנטים שישארו גלויים לעין.

 התשלום כולל את מרכיבי העבודה שלהלן :

 חפירה ליסוד, כולל שוליים לעבודה -

 .רקובמ קודיהב מ"ס 20 יבועב םיעצמ תבכש םושייו רקובמ תיתש קודיה -

 מ' 5ס"מ כל  1פר התפשטות עם קלקר ת -

 ל אחדמ', עם דלי חצץ שטוף כ 2כל  2פתחי ניקוז " -

 יציקת בטון בתבנית עם זיון לפי פרט -

  .מילוי חוזר והידוקו הידוק מבוקר -

 הואי הנדרשים לביצוע מושלם של העבודוכל החומרים ועבודות הל -

 העבודה תימדד לתשלום לפי מ"ק בטון מזויין לפי המידות בפרט -

 

 הצבת תמרורים וצביעת כבישים  51.9

 

 :תקנים ומפרטים  51.9.1

יחולו גם התקנים, ההוראות והתקנות הר"מ, במהדורתם  הכללימפרט בנוסף ל

 המעודכנת:

 סימון דרכים: הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים. – 934ת"י 
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 סימון דרכים: צבעים לסימון דרכים. – 935ת"י 

 של מת"י: תמרורי דרך מחזירי אור. 111מפרט אספקה מס' 

 ע"י משרד התחבורה."לוח התמרורים" הרשמי והמעודכן המפורסם 

קובץ "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת משרד התחבורה/ המפקח על 

 התעבורה.

 אור. להגדרת כדוריות לצבע מחזיר 3טיפוס  TT-B-1325התקן האמריקאי 

 

הקבלן מצהיר כי כל המסמכים הנ"ל נמצאים ברשותו והם מהווים חלק בלתי נפרד 

 ממכרז/חוזה זה. 

מתוארות במסמכים הנ"ל ו/או במפרטים הטכניים ו/או בכתב עבודות שאינן 

 הכמויות טעונות אישור מוקדם של המפקח, לגבי אופן ביצוען.

 

 

 צביעה  51.9.2

הכנת פני כביש, הצביעה, הגנת הצבע ושימוש בצבע מחזיר אור יעשו לפי המפרט 

 הכללי.

 ת.התשלום עבור הצביעה יהיה לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויו

 

 תמרורים 51.9.3

 . מידות התמרורים51.9.3.1

 

 מ' בדרך עירונית. 0.6בגודל צלע  –תמרורים משולשים 

 מ' בדרך בינעירונית. 0.75בקוטר  –תמרורים עגולים 

 מ' בדרך עירונית. 0.50קוטר ב -תמרורים עגולים 

 –ן כמצויין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור. במידה ולא צויי –תמרורים מרובעים 

 עפ"י הוראות המפקח בכתב.

כמו כן מופנית תשומת ליבו של הקבלן אל קובץ "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" 

בהוצאת משרד התחבורה/ המפקח על התעבורה, באשר למידות הכתיב, הספרות 

 והרוחים הנדרשים.

 

 הצבת תמרורים 51.9.3.2

 התמרורים יוצבו במקום המסומן בתכניות.

בלן מופנית אל קובץ "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת תשומת ליבו של הק

 משרד התחבורה/ המפקח על התעבורה לגבי אופן ההצבה.
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 הקבלן יקבל את אישור המפקח למיקום כל תמרור, לפני הצבתו.

 

 . חומרים51.9.3.3

 

 התמרורים יהיו מחזירי אור. 

 תמרורי דרך מחזירי אור.של מת"י:  111יצור התמרורים יהיה לפי מפרט אספקה מס' 

צבעי התמרורים ודוגמתם יהיו בהתאם ללוח התמרורים הרשמי והמעודכן המפורסם 

 ע"י משרד התחבורה.

 

 עמודים 51.9.3.4

 

 מ"מ. 2.2ובעובי דופן  3העמודים יהיו מצינורות ברזל מגולוון בקוטר "

ם פני היסוד ס"מ. רו 60ס"מ ובגובה  30העמודים יבוטנו בתוך יסודות בטון בקוטר 

 .ס"מ לפחות מפני השטח הסופיים 10יהיה בעומק 

 

 

 

 
 רשימת תכניות

 

 1:250תנוחה וגבהים, קנ"מ  – 44520511תכנית מס'  .1

 1:250תשתיות קיימות, קנ"מ  – 44520512תכנית מס'  .2

 1:250קנ"מ הסדרי תנועה סימון ותימרור,  – 44520513תכנית מס'  .3

 חתכים ופרטים כלליים, קנ"מ כמצויין – 44520514תכנית מס'  .4

 חתכים ופרטים לתעלה, קנ"מ כמצויין – 44520515תכנית מס'  .5

 



 

 'דנספח 
 

ביצוע עבודות תאורה, 
סלילה ,ריצוף וגינון 
בהרחבה ג' בקיבוץ 

  משמר הנגב  
 

 -התוכניות
 ()מצורפות

 
 
 

 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז
 6ה//2020



 

 נספח ה'
 

ביצוע עבודות תאורה, 
סלילה ,ריצוף וגינון 
בהרחבה ג' בקיבוץ 

  משמר הנגב  
 

 

  הכמויות כתב

 
 

פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  
6ה//2020  



ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

1עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01

עבודות תאורה 01

תאורת רחוב 01.08

01.08.01

הכות לתאורה 01.08.01

הכות לתאורת חוץ 

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואיו גורע מהמפרט

 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הטכי  

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוי ציוד והסברים מפורטים

יותר, ראה פירוט במפרט הטכי הרלווטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד

אחר.

מחיר תא כולל עבודותתאים יצוקים או בויים או טרומיים 

העפר, חפירה, מילוי והידוק, חומרי ועבודות העזר והלוואי

לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה,סמל הרשות

טבוע ביציקה, עוגים, קוז, רפידות, שכבת חצץ, הכת פתחים

עבור ציורות, כיסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה,

הובלה, התקה ואחריות וכל העבודות הדרשות על פי מסמכי

החוזה.

תא בקרה לכבלים /ציורות טרומי כולל כל הדרש לפי סעיף01.08.01.0017

 ס"מ מסגרת ומכסה100 ס"מ ועומק 80 בקוטר פימי 08.1.0016 

2.00קומפ.489 לפי ת"י  B125מסוג 

מובלים

מחיר הציור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים),

קשתות, תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל

משיכה, סגירת קצוות הציור, אספקה, הובלה, התקה ואחריות

וכל העבודות הדרשות על פי מסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

העבודה בפרוייקט זה היה השלמה לשלב הקודם שבוצע 

במסגרתה צרת ויסודות לתאורה.  

ציורות פלסטים כפיפים פ" "כבה מאליו"

 מ"מ כולל מופות יחודיות75ציור שרשורי דו שכבתי בקוטר  01.08.01.0102

 מ"מ מיילון כולל כל הדרש לפי8לצרת זו כולל חוטי משיכה  

1,700.00מ'.08.1.021סעיף  

8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מציור פי.וי.סי קשיח קוטר  01.08.01.0117

 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות3.2בעובי דופן  

100.00מ'.08.1.021השרוול וסרט סימון תקי כולל כל הדרש לפי סעיף  

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

2עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.0101.08.01

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הדרש לפי סעיף01.08.01.0258

 ס"מ באמצעות כל כלי מכאי120 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252 

שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

במסגרת סעיף זה יבוצעו גם הבאים:  גישוש בכלים ו/או בידיים

לרבות חשיפת צרת וכבלים קיימים, סימום, מדידה ע"י מודד

מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול קי והחזרת מצב לקדמותו,

1,600.00מ'כולל קבלת אישור המפקח בכתב לפי הביצוע.

פתיחת מדרכה/שביל/כביש אספלט עבור החת צרת לרבות01.08.01.0348

יסור, חיתוך ,שבירת אספלט/בטון בעומק השכבות הקיימות

ו/או פירוק ריצוף בשטח המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ, ריפוד וכיסוי60 ס"מ ורוחב עד 150עבודתידיים לעומק עד  

חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון מדרכה/שביל החזרת

100.00מ'המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצרת.

יסודות לעמודי תאורה 

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת

בור,בטון, זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים

ודסקיות), שרוולי מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר,

החזרת מצב לקדמותו, תכון ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת

שרותי מהדס ביסוס וקוסטרוקטור וכל עבודות וחומרי העזר

הדרשים על פי מסמכי החוזה.

 בגובה עד08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הדרש לפי סעיף  01.08.01.0368

38.00קומפ ס"מ.50/50/60 במידות 30 מ' יצוק מבטון ב - 2 

 בגובה עד08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הדרש לפי סעיף  01.08.01.0369

1.00קומפ ס"מ.60/60/80 במידות 30 מ' יצוק מבטון ב - 5 

8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הדרש לפי סעיף  01.08.01.0375

1.00קומפ ס"מ.80/80/100 במידות 30מ' יצוק מבטון ב-  

ביטול יסוד לעמוד תאורה קיים והעברתו למיקום החדש לפי01.08.01.0376

תוכית כולל הצרת והארקה ומופות חפירות וכדומה קומפלט.

15.00קומפ מ' קומפלט.8כולל כל הדרש לעמוד בגובה עד  

סה"כ להכות לתאורה

עמודים וזרועות 01.08.02

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואיו גורע מהמפרט

 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הטכי  

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוי ציוד והסברים מפורטים

יותר, ראה פירוט במפרט הטכי הרלווטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד

אחר.
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3עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.0201.08.02

 מטעם היצרן וחתומהC.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 

על ידו, על כל משלוח של ציוד כדרש במפרט הטכי.

כולל הטבעת מספר של מכון התקים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפי

היסוד, הכות וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט,

פיזור העמודים בשטח, הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 מ"מ עשוי76) בחתך קוי עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י  

מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין

הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד, דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו,

עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתור.

עמוד תאורה בחתך קוי עגול עשוי מפלדה כולל כל הדרש לפי01.08.02.0045

17.00קומפ מ'.4 או 4.8 באורך 08.2.042סעיף  

עמוד תאורה בחתך קוי עגול עשוי מפלדה כולל כל הדרש לפי01.08.02.0057

12.00קומפ מ'.8 באורך 08.2.042סעיף  

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קוית עשויה מברזל מגולוון בקוטר812זרוע (ת"י  

מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הבחר ומחוברת לעמוד ולגוף

התאורה כולל צביעה, חיזוקים מגולווים לעמוד, בורגי אלן

שקועים ומגולווים בהיקף העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הדרש לפי150זרוע יחידה באורך  01.08.02.0357

8.00קומפ08.2.348סעיף  

 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הדרש לפי150זרוע כפולה באורך  01.08.02.0366

4.00קומפ08.2.348סעיף  

צביעה 

צביעה בתור של עמודי תאורה/זרועות מפלדה מגולוות בגוון

RALחיית המזמין (הצביעה לאווירה לא ימית) כדוגמתלפי ה 

מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולוות, ולפי

 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י, לרבות11מפרט  

 שים בכתב על הצביעה מהמפעל.5קבלת אחריות ל  

 מ' כולל כל הדרש לפי סעיף2צביעה של עמוד בגובה עד  01.08.02.0425

42.00קומפ08.2.423

 מ' כולל כל הדרש לפי סעיף5צביעה של עמוד בגובה עד  01.08.02.0426

17.00קומפ08.2.423

 מ' כולל כל הדרש לפי סעיף10צביעה של עמוד בגובה עד  01.08.02.0429

12.00קומפ08.2.423
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4עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.0201.08.02

סה"כ לעמודים וזרועות

מגשים וכבלים 01.08.03

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקה ואחריות

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואיו גורע מהמפרט

, מפרט טכי ליישום20,  ת"י 08הבין משרדי למתקי חשמל   

תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת

משהב"ש והמפרט המיוחד למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוי ציוד והסברים מפורטים

יותר, ראה פירוט במפרט הטכי הרלווטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד

אחר.

מגשים 

BC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 

 ממ"ר,35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד  SOGEXIתוצרת 

כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל

, כיסוי (מבטח2X10AC ,10KAמבטח חצי אוטומטי דו קוטבי 

פרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין המגש לג.ת ולבית התקע,

בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הדרש לפי סעיף01.08.03.0042

25.00קומפ08.3.036

מגש אביזרים לשי גופי תאורה כולל כל הדרש לפי סעיף01.08.03.0045

4.00קומפ08.3.036

  עמודוי תאורה בעמוד דמי כולל כל14מגש אביזרים ל עד   01.08.03.0046

4.00קומפהדרש קומפלט

כבלים חושת 

 כולל השחלה בציור או החה בתעלה,N2XYכבל מטיפוס 

התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים

למייהם, עלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשי הקצוות, סימון

לזיהוי הכבל והסימוים על מוליכי הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 ממ"ר כולל כל הדרש לפי3X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 01.08.03.0081

1,700.00מ'08.3.057סעיף  

 ממ"ר כולל כל הדרש לפי5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 01.08.03.0120

550.00מ' כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").08.3.057סעיף  

 ממ"ר כולל כל הדרש לפי5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 01.08.03.0121

1,200.00מ' כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").08.3.057סעיף  

מרכזיות מאור 
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ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
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5עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.0301.08.03

 כוללUVמרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן 

גומחות/יסודות בטון למרכזיה ולמוה כולל תא פרד לחברת

החשמל פסי צבירה,מבדדים, מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים,

מסגרת מסד, סידורי כיסה לכבלים, תריסי אוורור, צביעה וכל

שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח, חיבורו

והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקה.

. ולפי פרט.08.07.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

08.3.279 אמפר למאור כולל כל הדרש לפי סעיף  3X80מרכזיה 01.08.03.0297

1.00קומפלפי פרט ותוכית קומפלט.

טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה01.08.03.0321

 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון40X4מגולוון בחתך 

1.00קומפהיסוד של בסיס המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרכזייה.

הארקה 

מוליך הארקה מחושת גלויה ושזורה מוח בחפירה בקרקע ו/או

מושחל בציורות שפורטו בפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה

לעמודים וכל החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור

הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 ממ"ר כולל כל35מוליך הארקה מחושת גלויה ושזורה בחתך  01.08.03.0336

1,000.00מ'08.3.327הדרש לפי סעיף  

 סעיף08, לפי מפרט 1מחזיק דגלים לעמוד תאורה לדגל  01.08.03.0438

 בוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון08.06.05.05 

12.00קומפוצבוע בצבע זהה לצבע בו צבע העמוד לפי פרט.

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד  בעמודי מאור  בערוגות01.08.03.0444

 ס"מ מעל פי האדמה15שצפים,  אי תועה ואשר בסיסם בולט  

הגית . הכסוי יהיה  עגול או מרובע לפיהחיות אדריכל הוף

 ברגי4וצבע  בתור  בצבע  העמוד הכסוי  חייב לכסות את כל  

29.00קומפהיסוד כולל גובהם מעל פי היס.

 לרבות תוספתIP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 01.08.03.0447

 ק"א בעל מודול10 אמפר 16מפסק  זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי  

 ממ"ר מהמגשN2XY 3X2.5אחד על מגש אביזרים וכבל חיבור 

ועד לבית תקע לרבות איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למיעת

12.00קומפחדירת מי גשם.

בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהדס חשמל בודק מוסמך, כולל01.08.03.0465

תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקיות

המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לדרש במפרט,

לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות

הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח. וכולל כל התאומים

1.00קומפהדרושים עם כל הרשויות המתכן והמזמין קומפלט.

1.00קומפבדיקה פוטומטרית לכלל הפרויקט לפי דרישות המתכן.01.08.03.0466
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6עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.0301.08.03

 או ש"עpro  752 talento דגם  Gr.sslinשעון אסטרוומי כדוגמת 01.08.03.0591

מאושר, לרבות התקה בלוח מרכזית תאורה קיימת, כולל כל

שיויים המכאיים והחשמליים הדרשים  להתקה והפעלה

1.00קומפמושלמת.

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה

חושת תקועה אכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם

 ממ"ר50, מוליך הארקה מחושת 489 לפי ת.י  B125מכסה בטון 

לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל הארקה או תיל אפס או תיל

הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה שילוט וצביעה.

. ולפי פרט08.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 מ' תקועה6 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר  01.08.03.0669

 ס"מ40אכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר  

6.00קומפ08.3.660 ס"מ כולל כל הדרש לפי סעיף 60ובעומק  

תוספת עבור חיבור תקי של מוליכי הארקה חשופים בשיטת01.08.03.0693

CADWELDדרש ובכל כמות של המוליכיםבכל חתך גיד כ ,

29.00קומפבחיבור.

סה"כ למגשים וכבלים

גופי תאורה 01.08.04

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואיו גורע מהמפרט

, מפרט טכי ליישום20, ת"י 08הבין משרדי למתקי חשמל   

תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת

משהב"ש והמפרט המיוחד למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוי ציוד והסברים מפורטים

יותר, ראה פירוט במפרט הטכי הרלווטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד

אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי

התאורה המעידים על רכישת גופי תאורה אורגילים כדרש

במכרז זה כולל תעודת בדיקה של מכון התקים לגופים

.C.O.T  ו- C.O.Cהמסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ 

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקה, אחריות וכולל כבל

3X2.5ס, וכל האביזרים הדרושיםממ"ר לחיבור מהמגש ועד לפ 

להפעלה תקיה המותקים בתוך הפס.

 דוגמת סלע מתוצרת112Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 01.08.04.0135

דיסו  המשווק ע"י חגי או ש"ע מאושר וכולל כל הדרש לפי

16.00יח'.08.04.018סעיף  

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

7עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.0401.08.04

 דוגמת "יזהו" מתוצרת דיסו78Wגוף תאורת שבלים לד 01.08.04.0141

המשווק ע"י חגי או ש"ע מאושר וכולל כל הדרש לפי סעיף

17.00יח'.08.04.018 

 מטר לד   דוגמת "ביטה"  מתוצרת1.1גוף תאורת עמודון  בגובה  01.08.04.0142

38.00יח'דיסו המשווק ע"י חגי  או ש"ע מאושר וכולל כל הדרש קומפלט

14כ"ל אך עמוד  דמי כולל מגשים הגות ודריברים לחיבור  01.08.04.0143

4.00יח'עמודוים כולל כל הדרוש קומפלט.

סה"כ לגופי תאורה

סה"כ לתאורת רחוב 

הכות לתאורה01

עמודים וזרועות02

מגשים וכבלים03

גופי תאורה04

סה"כ

סה"כ לעבודות תאורה 

תאורת רחוב08

סה"כ

עבודות סלילה 02

11כביש מס'   02.01

עבודות הכה ופירוק 02.01.01

הערה: פיוי כל פסולת יהיה לאתר הטמת פסולת מורשה תוך

הצגת אסמכתאות.

 ס"מ הובלתו ופיזורו על פי5קירצוף אספלט קיים בעובי עד  02.01.01.0002

1,250.00מ"רדרכים קיימות ו/או עירומו ברחבי קיבוץ משמר הגב.

גירוד ויקוי פי מצע עליוים מפסולת בייה לעומק מקסימלי של02.01.01.0003

 ס"מ וסילוק הפסולת סעיף זה יכלול ביצוע הידוק מבוקר לאחר5 

1,000.00מ"רהביצוע.

7.00יח'התאמת גובה שוחות קיימות.02.01.01.0005

סה"כ לעבודות הכה ופירוק

עבודות עפר 02.01.02
04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   

http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

8עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.01.0202.01.02

כל סעיפי עבודות עפר בחוזה זה על סעיפיו, יכלול בוסףשים לב! 

לחפירה/חציבה:הסדרת גבהים, הסדרת מידרוות/שיפועים,

עבודה בתעלות, בכל סוג כלי שידרש לרבות עבודת ידיים ועבודה

באזורים צפופים הקבלן מחוייב להעסיק מודד מוסמך על חשבוו

במסגרת העבודות יידרשו עבודותהבלעדי לליווי כל התהליך.

בתעלה המערבית והצפוית וכן בכל תחום הפרויקט שיכלול את

כל האזור שמצא מערבית לתעלת היקוז. הקבלן יידרש להסדיר

ולהעמיק את התעלות ולהסדיר את שיפועי התעלה לשביעות רצון

לטובת כך הקבלן יידרש לתת מיפוי מדוייק על ידי מודדהמזמין.

וזאת ללא כל מוסמך, לפי חתכים במהלך הביצוע ובסיום הביצוע 

.תשלום וסף 

חפירה/חציבה כללית באתר העבודה לכל צורך שהוא כולל חפירה02.01.02.0001

לתעלות, כולל העברת העפר המובחר למילוי ו/או סילוקו

העודפים, הסדרת שיפועים וכל עבודות העפר שידרשו בכל סוגי

2,500.00מ"קהכלים לרבות עבודת חפירה זהירה בכלים ידיים.

עיבוד תשתית מצעים קיימת למפלסי התכון הסופיים הדרשים02.01.02.0003

2,500.00מ"רכאמור במפרט המיוחד.

סה"כ לעבודות עפר

עבודות מצע 02.01.03

מצע סוג "א" בכל עובי שהוא ולכל צורך שהוא בתחומי העבודה02.01.03.0002

500.00מ"קכולל הידוקם המבוקר.

סה"כ לעבודות מצע

עבודות אבי שפה, אבי גן וריצוף. 02.01.04

400.00מ' ס"מ כולל יסוד ומשעת בטון.17/25אספקת והתקת אבי שפה  02.01.04.0001

150.00מ' ס"מ כולל יסוד ומשעת בטון.10/20אספקת והתקת אבן גן  02.01.04.0002

אספקת והתקת אבן שפה מומכת למעברי חציה ללא פאזה02.01.04.0003

 ס"מ (בתפר בין מפרצי חיה מרוצפים למיסעת23/15/50 

110.00מ'האספלט) כולל יסוד בטון.

 ס"מ18.75/12.5/50אספקת והתקת אבן גן דגם "רמות" אפורה  02.01.04.0004

) כולל יסוד ומשעת בטון וכולל אבי11(תיחום הערוגות בכביש  

260.00מ'.לא יתקבלו אבים שבורות פיה-

 ס"מ כולל6 ס"מ בעובי 20/20אספקת והתקת מרצפות אפורות  02.01.04.0009

180.00מ"ר ס"מ (בחיות).4מצע חול בעובי  

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

9עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.01.0402.01.04

 ס"מ בגוון כורכרי על בסיס מלט20/20אספקת והתקת מרצפות  02.01.04.0010

 ס"מ (במדרכות4 ס"מ, כולל מצע חול בעובי 6לבן  בעובי  

750.00מ"רוברחובות המרוצפים)

 ס"מ,6 ס"מ בצבע שחור בעובי 20/20אספקת והתקת מרצפות  02.01.04.0011

80.00מ"ר ס"מ (פס מוליך במדרכות)4כולל מצע חול בעובי  

 ס"מ כולל6 ס"מ בעובי 10/10אספקת והתקת מרצפות שחורות  02.01.04.0012

30.00מ"ר ס"מ (לסימון פסי הפרדה בחיות)4מצע חול בעובי  

סה"כ לעבודות אבי שפה, אבי גן וריצוף.

עבודות אספלט 02.01.05

1,300.00מ"ר ק"ג/מ"ר.1.0ציפוי יסוד בשיעור  02.01.05.0001

1,500.00מ"ר ס"מ.6  בעובי 19שכבת בטון אספלט  מקשרת תא"צ 02.01.05.0003

)1/2 מ' מאספלט דק ("4התקת פסי האטה לפי הפרט ברוחב  02.01.05.0006

בעובי משתה, כולל: יסור ופירוק אספלט קיים, חפירה, הוספת

5.00קומפוהידוק מצעים, צביעה, עיי חתול הכל קומפ' עד גמר מושלם.

סה"כ לעבודות אספלט

צביעה ותימרור 02.01.07

15.00יח'עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוי כולל יסוד בטון02.01.07.0001

18.00יח'תמרורי דרך מסוג עירוי מכל סוג שהוא, ללא עמוד02.01.07.0002

2.00יח' (שלט) ללא עמוד531תמרורי דרך מסוג  02.01.07.0003

סה"כ לצביעה ותימרור

11סה"כ לכביש מס'   

עבודות הכה ופירוק01

עבודות עפר02

עבודות מצע03

עבודות אבי שפה, אבי גן וריצוף.04

עבודות אספלט05

צביעה ותימרור07

סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

10עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.02

, ועבודות יקוז 9,  15  16כבישים מס'   02.02

02.02.01

עבודות הכה ופירוק 02.02.01

הערה: פיוי כל פסולת יהיה לאתר הטמת פסולת מורשה תוך

הצגת אסמכתאות.

 ס"מ הובלתו ופיזורו על פי5קירצוף אספלט קיים בעובי עד  02.02.01.0002

1,850.00מ"רדרכים קיימות ו/או עירומו ברחבי קיבוץ משמר הגב.

גירוד ויקוי פי מצע עליוים מפסולת בייה לעומק מקסימלי של02.02.01.0003

1,200.00מ"ר ס"מ וסילוק הפסולת.5 

25.00יח'התאמת גובה שוחות קיימות02.02.01.0005

סה"כ לעבודות הכה ופירוק

עבודות עפר 02.02.02

ראה הערה לגביי עבודות עפר מהפרק מעלה.

חפירה/חציבה כללית באתר העבודה לכל צורך שהוא כולל חפירה02.02.02.0001

לתעלות כולל העברת העפר המובחר למילוי או סילוקו לאתר

2,000.00מ"קמורשה, לפי החיית פיקוח בשטח.

עיבוד תשתית מצעים קיימת למפלסי התכון הסופיים הדרשים02.02.02.0003

כולל חפירת מצעים, מילוי מצעים חפורים וחדשים, תיחוח

(על תוספת ,הרטבה והידוק מבוקר של שכבת המצעים הסופית 

5,000.00מ"רמצעים חדשים, ככל שיידרש, ישולם בפרד) 

סה"כ לעבודות עפר

עבודות מצע 02.02.03

מצע סוג "א" בכל עובי שהוא ולכל צורך שהוא בתחומי העבודה02.02.03.0002

500.00מ"קכולל הידוקם המבוקר.

סה"כ לעבודות מצע

עבודות אבי שפה, אבי גן וריצוף. 02.02.04

80.00מ' ס"מ כולל יסוד ומשעת בטון.17/25אספקת והתקת אבי שפה  02.02.04.0001

80.00מ' ס"מ כולל יסוד ומשעת בטון.10/20אספקת והתקת אבן גן  02.02.04.0002

אספקת והתקת אבן שפה מומכת למעברי חציה ללא פאזה02.02.04.0003

 ס"מ (בתפר בין מפרצי חיה מרוצפים למיסעת23/15/50 

110.00מ'האספלט) כולל יסוד בטון.

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

11עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.02.0402.02.04

 ס"מ18.75/12.5/50אספקת והתקת אבן גן דגם "רמות" אפורה  02.02.04.0004

) כולל יסוד ומשעת בטון וכולל אבי11(תיחום הערוגות בכביש  

100.00מ'פיה.

 ס"מ30/25/50אספקת והתקת אבן שפה רחבה משופעת אפורה  02.02.04.0005

)כולל יסוד ומשעת בטון,15,16,19(תיחום הערוגות בכבישים  

1,350.00מ'כולל שימוש באבי פיה בעלות זווית מתאימה.

 ס"מ30אבן תעלה מסוג דו שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב  02.02.04.0006

500.00מ' ס"מ כולל יסוד בטון.10ובגובה  

 ס"מ על יסוד ומשעת45X45X18אבן עלייה לכלי רכב במידות  02.02.04.0007

10.00מ'בטון כולל יחידות פיה ימין ושמאל.

 ס"מ כולל6 ס"מ בעובי 20/20אספקת והתקת מרצפות אפורות  02.02.04.0009

520.00מ"ר ס"מ (בחיות).4מצע חול בעובי  

 ס"מ בגוון כורכרי על בסיס מלט20/20אספקת והתקת מרצפות  02.02.04.0010

 ס"מ (במדרכות4 ס"מ, כולל מצע חול בעובי 6לבן  בעובי  

3,200.00מ"רוברחובות המרוצפים)

 ס"מ,6 ס"מ בצבע שחור בעובי 20/20אספקת והתקת מרצפות  02.02.04.0011

80.00מ"ר ס"מ (פס מוליך במדרכות)4כולל מצע חול בעובי  

 ס"מ כולל6 ס"מ בעובי 10/10אספקת והתקת מרצפות שחורות  02.02.04.0012

100.00מ"ר ס"מ (לסימון פסי הפרדה בחיות)4מצע חול בעובי  

סה"כ לעבודות אבי שפה, אבי גן וריצוף.

עבודות יקוז 02.02.06

 מ' עד2.0 ס"מ בעומק מ- 80 בקוטר 3ציורות יקוז מבטון,דרג  02.02.06.0001

10.00מ' מ'2.5 

 במתקי כיסה ויציאה של מ"מ, בחגורות בטון30בטון מזויין ב- 02.02.06.0002

בדיפון תעלות,ובכל מקום שיורה המזמין, לרבות הזיון,

25חפירה,מילוי,הידוק שתית , שכבת מצעים בתחתית בעובי  

45.00מ"קס"מ בהידוק מבוקר וכל עבודות הלוואי הדרשות.

 מתוצרתJK ס"מ כדוגמת רשת 8רשת פלדה מרחבית בגובה  02.02.06.0003

LDPEחברת "רתם רשתות פלדה" או שו"ע מוחת ע"ג יריעת 

 בגובה  ס"מ,20 מ"מ, לרבות מילוי בטון מסוג ב-0.1בעובי  

 כולל כל עבודות והכת תשתית לפי הפרט היריעה, היתדות

הלואי לפי הפרט (חצי כמות) (יש לקחת בחשבון שהבטון שיבוצע

650.00מ"ריהיה בעל פיגמט בצבע אדמה)

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז
ביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

12עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.02.0602.02.06

 והידוק20דיפון תעלות יקוז  בגיאו-יריעות ממולאות בבטון ב-  02.02.06.0004

כוללוהכת תשתית בהתאם לפרט  השתית, פריסת בד גיאוטכי 

כל עבודות הלואי (חצי כמות)(יש לקחת בחשבון שהבטון שיבוצע

650.00מ"ריהיה בעל פיגמט בצבע אדמה)

סה"כ לעבודות יקוז

צביעה ותימרור 02.02.07

5.00יח'עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוי כולל יסוד בטון02.02.07.0001

5.00יח'תמרורי דרך מסוג עירוי מכל סוג שהוא, ללא עמוד02.02.07.0002

5.00יח' (שלט) ללא עמוד531תמרורי דרך מסוג  02.02.07.0003

 ס"מ, לבן/צהוב/כתום10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  02.02.07.0010

200.00מ'מלא

20.00מ"רצביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא02.02.07.0011

סה"כ לצביעה ותימרור

, ועבודות יקוז 9,  15  16סה"כ לכבישים מס'   

עבודות הכה ופירוק01

עבודות עפר02

עבודות מצע03

עבודות אבי שפה, אבי גן וריצוף.04

עבודות יקוז06

צביעה ותימרור07

סה"כ

סה"כ לעבודות סלילה 

11כביש מס'  01

, ועבודות יקוז9, 15 16כבישים מס'  02

סה"כ

עבודות פיתוח השקייה וגיון 03

פיתוח האתר 03.40

ריצוף שבילים ומדרגות 03.40.01

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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13עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.40.0103.40.01

 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקי משחק,30משטח בטון ב-  03.40.01.0010

 כל8: רשת ברזל מרותכת קוטר  כולל  ס"מ, 10יצוק באתר בעובי  

ס"מ והחלקת פי הבטון ,סרוק לרבות מישקים וסימוי20/20 

 מ"מ0.5גישות, הידוק שתית, מצע יריעות פוליאתילן בעובי  

300.00מ"רמתחת לרצפת הבטון וביצוע תפרים (ראה פרט)

שים לב! 

 יכללו בין היתר את הבאים; מרכז הפרדת פסולת בסעיף מטה ,

 ס"מ עם שתי רשתות קוטר20 (גמר חלק) בעובי 30ריצפת בטון ב- 

 ס"מ , כולל ביצוע החפירה (ופיוי החומר החפור20/20 כל 8 

לאתר מורשה) לרצפת הבטון , הידוק מבוקר לשתית, שכבת

 ס"מ בהידוק מבוקר ויישום -מרכז20מצעים (סוג א') בעובי  

הפרדת הפסולת- לפי פרט אדריכלי.לפי החיית מזמין יכול

ומשטח הבטון (רצפה) תבוצע בשי חלקים פרדים (קרטויה לבד

וריכוז לבד) ולא כיחידה אחת.

2.00קומפמרכז הפרדת פסולת קומפ' לפי פרט. 03.40.01.0020

סה"כ לריצוף שבילים ומדרגות

מסלעות 03.40.02

מסלעה מאבים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל03.40.02.0010

החומרים והעבודה כדרש בתכיות המהדס לרבות בטון רזה

במדידה אכית יריעות גיאוטכיות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד 

 מגובה פי סלע תחתון (הגלוי מעל הקרקע/גובהולא אלכסוית 

פיתוח) ועד פי הסלע העליון בכל צורת החה שתידרש בשטח.

ילקח גובה ממוצע במכפלת האורך, ישולם בפועל רק על מסלעות

בהחה רצופה, (מרווח בין מסלעות-מקום שבפועל אין סלע- לא

ישולם עליו והא יגרע מהחישוב).חייב לאשר את גודל הסלעים

50.00מ"רטרם הבאתם לשטח.

סה"כ למסלעות

ריהוט גן 03.40.03

ספסל מתכת ועץ דגם "אילון" של "שחם אריכא" או ש"ע באורך03.40.03.0040

2.00יח' מ'1.9 

ספסל מתכת ועץ דגם "אלה" של "שחם אריכא" או שו"ע באורך03.40.03.0041

4.00יח' מ'1.9 

אשפתון עץ דגם "תמר" הכולל מכסה ירוסטה ומיכל מפח03.40.03.0042

6.00יח'מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או שו"ע

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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14עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.40.0303.40.03

 במרקם כורכרי, תוצרת שחם2612ברזיית אביב כלבים מק"ט  03.40.03.0043

אריכא או ש"ע כולל שוקת וחיבור למקור מים קומפ' כולל ביצוע

1.00קומפהכה דרשת.

מעקה הולכה למדרכה תוצרת גדרות אורלי דגם "הולכה חיפה"03.40.03.0044

25.00מ' מ', מגלוון באבץ חם וצבוע באבקה בתור.1.10או ש"ע בגובה  

סה"כ לריהוט גן

סה"כ לפיתוח האתר 

ריצוף שבילים ומדרגות01

מסלעות02

ריהוט גן03

סה"כ

עבודות גיון 03.41

אדמת גן וחיפוי קרקע 03.41.01

80.00מ"ק מ"ק לדום.40אספקה והצעה של קומפוסט בכמות של כ-  03.41.01.0011

סה"כ לאדמת גן וחיפוי קרקע

גיון וטיעה 03.41.03

 ס"מ,25הכשרת קרקע לשתילה וטיעה, כולל חריש לעומק  03.41.03.0040

תיחוח ויישור, המחיר כולל את כל הדרש לביצוע העבודה כגון:

3,000.00מ"רשימוש בכלים מכיים, עבודת ידיים וכו'.

סילוק החומרכולל:   מ', 1הוצאת מצע/קרקע מערוגות לעומק  03.41.03.0041

במידת הצורך ומילוי הערוגות באדמה מקומית קייה מעורבת

2,000.00מ"קבקומפוסט.

אספקה והחה של מרבדי דשא ע"פ בחירת הקיבוץ. יש לקבל03.41.03.0070

אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים

הדרשים טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשי ש

לקומפוסט וכל הטיפולים הדרשים. לאחר שתילה - הידוק

2,000.00מ"רבמעגילה, ריסוסים ודישוי המרצה.

 ליטר, או3 , מיכל בפח 4אספקה וטיעה של צמחים, גודל  03.41.03.0110

2,600.00יח'שקית.

1,200.00יח'3כ"ל אך גודל  03.41.03.0111
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15עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.41.0303.41.03

20 מ"מ : מדוד 35 קוטר גזע - 7.5אספקה וטיעת עצים גודל  03.41.03.0152

 מ', מפותח ויפה2.5ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מיימלי  

150.00יח' ליטר לפחות, או מהקרקע בתו מחיר.25.ממיכל בפח  

50.00יח'7כ"ל אך גודל  03.41.03.0153

10.00יח' (אלון, כליל ואדר סורי).7.5תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל  03.41.03.0154

סה"כ לגיון וטיעה

עבודות השקיה 03.41.04

אספקה, חפירה,כולל:  . 10 מ"מ דרג 75ציור פוליתילן בקוטר  03.41.04.0010

40.00מ'התקה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

400.00מ'6 דרג 63כ"ל אך קוטר  03.41.04.0015

600.00מ'.6 מ"מ דרג 50כ"ל, אולם ציור פוליתילן בקוטר  03.41.04.0020

1,650.00מ'.6 מ"מ דרג 40כ"ל, אולם ציור פוליתילן בקוטר  03.41.04.0030

500.00מ'6 מ"מ דרג 32כ"ל, אולם ציור פוליתילן בקוטר  03.41.04.0040

400.00מ'6 מ"מ דרג 25כ"ל, אולם ציור פוליתילן בקוטר  03.41.04.0050

100.00מ'6 מ"מ דרג 16כ"ל, אולם ציור פוליתילן בקוטר  03.41.04.0060

16טפטוף לעץ -  טבעת מציור טפטוף איטגרלי מווסת בקוטר  03.41.04.0070

 ל/ש במרווחים. מצמדי "פלסאון"2מ"מ. כולל טפטפת בספיקה    

 טפטפות.15 טפטפו לדקל - 10 מייצבים לעץ. לעץ - 3או ש"ע.  

הציור בצורת טבעת סביב העץ. אין להשתמש בתחיליות, מחברי

200.00יח'שן.

 מ"מ.16טפטוף שיחים - ציור טפטוף איטגרלי מווסת בקוטר   03.41.04.0080

 מ'. המחיר0.5 - 2.0 ל/ש במרווחים 2כולל טפטפת בספיקה  

כולל: אספקת חומר, הרכבה, חיבור לקווים מקים ומקזים

 מ'.2 מ"מ במצמדי "פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 32בקוטר  

8,000.00מ' פלסאון" או שווה איכות.M16מחברים בין שלוחות הטפטוף "

 אולטרה - הטר"  או ש"ע, פיה שחורה/פיהI-20ממטיר גיחה "03.41.04.0090

55.00יח'צבעוית, כולל: אספקה, אבזרי חיבור והרכבה.

אל גר חיצוי לממטיר/ ממטירון המותאם לסוג הממטיר תוצרת03.41.04.0100

"הטר" או ש"ע. כוול אספקה, הרכבה וכל הדרוש להפעלה

20.00יח'תקיה

.10 מ"מ דרג  90שרוול העשוי מציור פוליתילן ללחץ מים בקוטר  03.41.04.0110

כולל: חפירה, הרכבה, השחלת הציור, כיסוי, הידוק, החזרת

1,300.00מ'המצב לקדמותו וסימון.
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16עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.41.0403.41.04

.10 מ"מ דרג  75שרוול העשוי מציור פוליתילן ללחץ מים בקוטר  03.41.04.0120

כולל: חפירה, הרכבה, השחלת הציור, כיסוי, הידוק, החזרת

100.00מ'המצב לקדמותו וסימון.

 ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן" של80בריכת בטון - בקוטר  03.41.04.0130

וולקן או שווה איכות. על המכסה יוטבע שלט "השקיה". המחיר

כולל אספקה והתקה כולל כל האביזרים,מחברים וכל העבודות

5.00יח'הדרושות.

: אביזרים, מגופים ואביזרי חיבורכולל  2ראש מערכת בקוטר " 03.41.04.0140

 מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות63+50בקוטר  

להתקת ראש מערכת וחיבורו למקור המים (כולל את ביצוע

ההכה מהקו הראשי) וכל העבודות הוספות להפעלה תקיה של

1.00קומפביצוע מושלם לפי הפרט.המערכת.

: אביזרים, מגופים ואביזריכולל  1 1/2ראש מערכת בקוטר " 03.41.04.0150

 מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות40+50חיבור בקוטר  

הדרושות להתקת ראש מערכת וחיבורו למקור המים  (כולל את

ביצוע ההכה מהקו הראשי) וכל העבודות הוספות להפעלה

1.00קומפביצוע מושלם לפי הפרט.תקיה של המערכת. 

ארון לראש מערכת "אורלייט " או שווה איכות. כולל אי חשיפה03.41.04.0160

 שים כולל: אספקה, הרכבה, סוקל ומעול10של סיבי זכוכית ל-  

4.00יח'בהתאם לפרט.

 הפעלות יורכב10מחשב השקיה אלחוטי "איריסל - אגם" ל-  03.41.04.0170

בארגז הגה הכלול במחיר אטום למים דגם "עבר" מחוץ לארגז

ראש המערכת. המחיר כולל הרכבה ע"י היצרן ואיות היצרן

לשה. כולל: כל האביזרים הדרושים להפעלה תקיה. תקשורת

2.00יח'קומפלט. ומסגרת ברזל להגת הארגז.

סולוואיד המותאם לסוג המחשב. כולל אספקה, הרכבה על פל03.41.04.0180

סולוואידים הכלול במחיר היחידה וחיבור למחשב ולראש

16.00יח'המערכת.

סה"כ לעבודות השקיה

סה"כ לעבודות גיון 

אדמת גן וחיפוי קרקע01

גיון וטיעה03

עבודות השקיה04

סה"כ
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17עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.51

כבישים ופיתוח 03.51

03.51.02

עבודות עפר 03.51.02

חפירה/חציבה כללית באתר העבודה לכל צורך שהוא כולל חפירה03.51.02.0001

לתעלות, כולל העברת העפר המובחר למילוי ו/או סילוקו

העודפים, הסדרת שיפועים וגבהים וכל עבודות העפר שידרשו

900.00מ"קבכל סוגי הכלים לרבות עבודת חפירה זהירה בכלים ידיים.

סה"כ לעבודות עפר

מצעים ומילוי מובא 03.51.03

 ס"מ, לאחר20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד  03.51.03.0010

170.00מ"ק לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק בהידוק מבוקר של  

סה"כ למצעים ומילוי מובא

סה"כ לכבישים ופיתוח 

עבודות עפר02

מצעים ומילוי מובא03

סה"כ

סה"כ לעבודות פיתוח השקייה וגיון 

פיתוח האתר40

עבודות גיון41

כבישים ופיתוח51

סה"כ
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18עמוד   01/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כ לביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

סה"כ סכום פרקים לפי מבים (לא כולל החות/תוספות ברמת המבים)
סה"כ לתאורת רחוב08

11סה"כ לכביש מס'  01

, ועבודות יקוז9, 15 16סה"כ לכבישים מס'  02

סה"כ לפיתוח האתר40

סה"כ לעבודות גיון41

סה"כ לכבישים ופיתוח51

סה"כ לביצוע עבודות תאורה סלילה פיתוח וגיון בהרחבה ג'-מכרז

עבודות תאורה01

עבודות סלילה02

עבודות פיתוח השקייה וגיון03

סה"כ

17.00%מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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1 

 

  
 תאריך: __/__/__

 נספח ו'
  ערבות בנקאית

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה
 0024853ד.נ. הנגב 

 
 בנק: ____________ בע"מ סניף: ________ 

  כתובת הסניף: _____________
 

 ג.א.נ,
 _________________________________ מס' ערבות בנקאית הנדון: 

 6/ה/2020מס'  פומבימכרז 
  בקיבוץ ממשמר הנגב 'ביצוע עבודות תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה ג

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח  .1

( "סכום הערבות")במילים: ______________________________ ש"ח( )להלן: 
 (."הנערב"שתדרשו מאת _____________________________ )להלן: 

 
מפעם לפעם על ידי סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם  .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
לחודש  15 -, שהתפרסם בהידועחודש הלעניין ערבות זו, יהא מדד  "המדד היסודי"

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.
לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם על פי  "המדד החדש"

 ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 
של המדד החדש לעומת המדד היסודי.  ההמדד היסודי, יוגדל סכום הערבות בשיעור העליי

דד היסודי, נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנקוב אם המדד החדש יהיה נמוך מהמ
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה  .3

או לדרוש מאתנו, מפעם לפעם, סכומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, 
ו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות, ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות ז

בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם, לא יעלה על סכום הערבות 
 בתוספת הפרשי הצמדה.

 
)שלושה( ימים  3אנו נשלם לכם, מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר מאשר תוך  .4

ולות סכום הערבות ובתוספת ממועד קבלת דרישתכם, כל סכום שיידרש על ידכם בגב
הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח 
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו 
כלפיכם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר 

 את תשלומו של סכום הערבות, כולו או מקצתו.  כלשהו
 
ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו  _/_/_ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .5

בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה. דרישה בפקס או במברק לא תתקבל. לאחר תאריך זה 
 תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 או להסבה. ערבות זו אינה ניתנת להעברה .6
 

 __________________________ תאריך: __/__/__
 חתימות וחותמת הבנק           



 

 

1 

 

 ' זנספח 
 

ביצוע עבודות תאורה, 
סלילה ,ריצוף וגינון 
בהרחבה ג' בקיבוץ 

   משמר הנגב
 

 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

 
 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 6/ה/2020
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  חוזהל יוחדיםמ נאיםת - ז' נספח
 6/ה/2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 
 ( ז) מסמךב מפורטיםה סעיפיםה חולתת
  מסמךב אמורה תא היאש לכ חרתא ורהבצ שנותל וו/א החליףל א' בז סמךמ  יכ זהב  מוצהרו וסכםמ

 אמורה יןב תאמהה יא וו/א תירהס תיוצרש קרהמ כל.  בעבודהה בצועל תנאיוו חוזהה ופסט -ב' 
 . הז סמךמ וראותה חולוי -ב'  מסמךב אמורה ביןל הז מסמךב
 
 . וסףמ רךע סמ ולליםכ ינםא הז וזהח/מכרזב נקוביםה מחיריםה .1
  שבונותח גשתה .2

 . ותקיםע 1+  מקורב וגשי שבוןח לכ 2.1 
  הגישל קבלןה  ל.  עיומני עבודה ובצרוף   כמויותו דידהמ  דפיב לווהי  שבוןח  לכ 2.2 

 . עתקיםה שניב הכמויותו מדידהה פיד ת, אמפקחה בדיקתל
 : יצוינו שבוןח כלב 2.3 
 . חוזהה ספרמ -  
 . עבודהה םש -  
 חוזהה רךע -  
 . עבודהה תחלתה אריךת -  
 . עבודהה יוםס ךיארת -  
  
 כמויותה עיפיס לכ תא - בוצעוש כמויותה טורל מקבילב - וסףנ  ורט כלולי  שבוןח לכ 2.4 

 . מקוריה כמויותה בכתבש
 

 . צטברמ שבוןח היהי שבוןח לכ 2.5 
 

 בודותע ביןל כמויותה  כתבל בהתאםש  בודותע יןב  פרדהה  היהת  שבוןח  כלב 2.6 
 . ריגותח ות ו/אוספונ

 
 ןמ חלה צטברתמ בולריתט צורהב פרדנ דףב בוצעו, יקדמותמ החזריו החישובים לכ 2.7 

 . ראשוןה חשבוןה
 

ע"י  וגדרוי קטעים, הזמיןלמ סירהמ צורךל שלמותםב טעיםק השליםל מחויב קבלןה 2.8 
 .עתל עתמ פרוייקטה נהלמ

  על הקבלן להביא לאישור המתכנן/המזמין  את דוגמאות התגמירים  בטרם  רכבתם            
 בשטח.                       

 
פרוטוקול סיור הקבלנים מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה, על הקבלן      2.9

 חתום על הפרוטוקול לצרפו למסמכי המכרז.  
    

 שיקול דעתה הבלעדי.תהיה רשאית להפעיל חלק מהעבודה בלבד וזאת ע"פ המועצה  2.10
 לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל נושא הקשור להיקף העבודה וחלקיה. 

 
  הגשת חישובים לחשבון סופי   .112            

  אבני דרך  וכמויות עבודות אחרות על הקבלן להגיש את חישובי כמויות העפר         
 עם הקבלן בטרם  בהתאם לסעיפי החוזה שייקבע          

 
תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה, של סכום השווה בעלויות הביטוח השתתפות הקבלן מוסכם כי . 3

אחר שיגיש הקבלן למזמין.סופי או ( מערך כל חשבון חלקי או אחוז .50פרומיל ) 5 -ל  

 
 

 חתימת הקבלן : _____________
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  1'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 בודהע תחלתה וצ
 
 
 
 
 
 
 
 

 פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 6/ה/2020
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 תאריך: __________                                                                                               

 
 

 לכבוד:
 

____________________ 
 

 שלום רב !
 

 
 6ה//2020למכרז מס'  צו התחלת עבודההנדון: 

 
 _________________-ל הריני מורה בזאת בהמשך להמלצת ועדת  המכרזים, .1

 'ביצוע עבודות תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה ג: פרויקטלהתחיל בביצוע 
  בקיבוץ משמר הנגב.

 
 ימים קלנדריים. (הועשרמאתיים ) 210ביצוע הינה תכנון ו תקופת  .2

 
 .                      צו התחלת העבודה הינותאריך  .3

 .                      תאריך גמר ביצוע העבודה .4

 .                  היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה .5

  .אמנון שליח על עבודות נושא חוזה זה הינו וקפיה .6

 צו התחלת עבודה כדלקמן:ימים מיום מתן  שבעהעליך להמציא תוך  .7

 .ודרכי ביצוע העבודה ולוחות זמניםאופן  .7.1

  .וקבלני המשנהמנהל העבודה ,שמות מהנדס האתר  .7.2

המפקח  סטים של תוכניות מאושרות לביצוע העבודה יימסרו לכם ע"י 3 .8

 באתר .

 
 בכבוד רב,

 
 

      ____________  _____________             _____________ 
 לדימיר פיצ'קרו           נטע לי אביטל                           ניר זמיר           

 מהנדס המועצה                      המועצה יתגזבר         ראש מועצה   
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 2'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 שלמהה עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 6/ה/2020
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 2'ז סמךמ

 
 מבנהה שלמתה עודתת

 
 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.
 
 
 קיבוץ משמר הנגב תר: א

 
 6/ה/2020:  'סמ וזהח
 

 
 קבלןה םש

 
  בקיבוץ משמר הנגב. 'ביצוע עבודות תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה ג :הפרויקט םש
 
 :אשונהר סירהמ
 גרועל בלי, ממבנהה מתלשה תא אשרל רינוה ממשלתיה הסכםב 54 סעיףל התאםב

 הסכםה ל( שכללב עד)ו 57 דע 55 מסעיפיםו הז סעיףמ נובעת, הקבלןה אחריותו תמההתחייבויו
 .ממשלתיה
 
 :סיורב משתתפיםה שימתר
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ _______  שותר
 

____________ ________ ________  ________ 
 

____________ ________ ________  ________ 
 
 הערותו ליקוייםל רטפ צוננור שביעותל שלמותהב וצעהב עבודהה יכ צאנומ סיורה רחאל
 :טהמ מפורטיםה
 

 _________________________א.____________________________________
 

 ב._____________________________________________________________
 

 ________ג.______________________________________________________
 

 _______________ד. ______________________________________________
 
 :  ________תאריךל ד"ל ענה ליקוייםה תא תקןל קבלןה לע
 
 ________________ תאריךב ערךי סופיתו ניהש למסירה"ל ונה תיקוניםה קבלתל יורס
 ___________. שעהב
 
 תימותח
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ  _____ שותר
 

_________  _______ _________  _______ 
 

_________  _______ _________  _______ 
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 3'ז  סמךמ

 
 
 
 
 
 
 
 

 מסירה שניה
 וסופית

 
 
 
 
 
 
 
 

      פומביז מכרמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 6/ה/2020
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 3מסמך ז'
 

 סופיתו ניהש סירהמ
 
( יקונים"ח תו)ד אשונהר סירהמ לש רשימהה פיל הקבלןמ נדרשוש תיקוניםה יצועב לע ישורא
 : _____________תאריךמ
 
 יהויז רטיפ
 

 
 קיבוץ משמר הנגב תר:א

 
 6/ה/2020:'סמ וזהח

 
 קבלןה םש

 
 : פרויקטה םש

 בקיבוץ משמר הנגב  'ביצוע עבודות תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה ג
   

 .               מבנהה שלמתה אריךת
 
  תאריךמ אשונהר מסירהב נדרשוש תיקוניםה לכ תא יצעב הקבלןש אשריםמ טהמ חתומיםה ונא

 .מלאהה צוננור שביעות___________ל
 

 :וכחיםנ
 

 :קבלןה טעםמ מבנהה וסרמ
 

_______________________   __________________ 
 תימהח       םש 

 
 : ____________רשותה טעםמ מבנהה קבלמ
 

___________  ______________  _______________ 
 תימהח              פקידת            םש       

 
 : חברהה מטעםו מבנהה טעםמ
 
 _____________  _____________     :פקחמ

 תימהח                                             םש                
 
 _____________  ____________   :פרויקטה נהלמ

 תימהח                                             םש                                                                             
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 4'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 דקב ספחנ
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 6/ה/2020
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 4'ז מסמך
 

 דקב ספחנ
 
 

ל כ וא ודשיםח 12 לש קופהת ירושה" פבדקה קופת"ת באיםה םבענייני יכ זהב וסכםמ .1
 .שלמהה עודתת מתןמ חוזהע"י ה תקבעש חרתא קופהת

 
חוזה ה וראותה לכ חולוי בדקה תקופתב יקוןת וב נדרשש עבודהה לש לקח לכ לע .2

 .תיקוןה שלמתד המועמ וספתנ נהש משךל הז נספחו 
 
ביצוע ל כלליםה תנאיםב מפורטכ תיקוניםה תא קבלןה בצעי בדקה קופתת לכ מהלךב .3

 שיטהלביצוע ה דרכיל בהתאםהמועצה ו ודעתה תאריךמ בירס מןז וך, תהז בנספחו עבודהה
 קבלןה תאפטור י אל הז עיףס פיל מפקחה ישורא מפקחע"י ה יאושרוש זמניםה ללוחו

, תכניתה תארישתו ד לפיו מפקחה לש אישורול קבלןה גישה א. לביצועה טיבל אחריותומ
 .קבלןה שבוןח לע מפקחה ותןא קבע, יזמניםה לוחו שיטהה

 
בוצעוי תיקונים. הפסקהה לאל הםב משיךי ואה תיקוניםה ביצועב קבלןה שהחלמ .4

 .פקחהמ רישתד פיל היקבעל שויע תיקוניםל עדיפויותה דר. סרגילותה עבודהה שעותב 
 
 חריא .וחותנ איו פרעותה גרימת, מאפשרה מידת, במנעי קבלןה תיקוניםה יצועב זמןב .5

 וא הםבמקומות ה שארו עבודהה תרא צבמ תא קדמותול קבלןה חזירי תיקוניםה שלמתה
 .תיקוניםה ביצוע, מעקיפיןב וא מישריןב נפגעוש וא תיקוניםה וצעוב רכםד

 
 יהיה ,הז ספחנ לפיו חוזהה פיל תיקוניםו דקב ענייןל ותיויתחייבוה חרא קבלןה מלאי אל .6

 יפויהמועצה ש תא  שפהי הקבלןו קבלןה שבוןח לע ליקוייםה יקוןת תא בצעל שאיהמועצה ר
 יוה םא "ד,וע תושכר טרח שפטיותמ וצאותה רבות, להוצאותה לכ תא הל ישלםו לאמ
 .אלהכ

 
 קבלןה תאיזמין , ובדקה נתש תוםל וךמסב בדקה יקורתב יצועב שםל ועדמ יקבעהמועצה  .7

 .פחותל מיםי בעהש לש כתבב קודמתמ הודעה, בהב השתתףל
 
 
 
 
 
 

 : _____________בלןק       
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 5'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 6/ה/2020
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 5'ז סמךמ
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 

 
 כבודל

 .מועצה אזורית בני שמעון
  

 
 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה
 

 
 "מ _________________________________________________________חה נוא
 
 בקיבוץ משמר הנגב  'ביצוע עבודות תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה ג :בודותע יצענוב שרא
 
 6/ה/2020 'סמ וזה"י חפע אזורית בני שמעון מועצה בורע
 
 מצטברה סופיה חשבוןה יפ לע נול מגיעהסכום )כולל מע"מ( ה יכ זאתב אשריםמ_ ______ יוםמ
 ____________ש"ח. ואה דינוי עלו דכםי לעמאושר ה
 

 ש"ח(____: ______________________________________________מילים)ב
 
 _______ש"ח_________ לש סך"ל בנה סכוםה תרתי תא נקבלש אחרל יכ צהיריםמ נוא
 גדנ הואש יןמ וא וגס כלמ וספותנ רישותד וו/א ענותט וו/א ביעותת לכ נול היינהת אל

 וזהח לביצועו תשלוםל הנוגעו קשורה כלב נהליומ וו/א מועצה אזורית בני שמעון –המזמין 
 .6/ה/2020

 
 "לנה סכוםה יכ אשריםמ ננוה עילל אמורה כלליותב פגועל מבליו טובה סדרה מעןל
מועצה אזורית בני שמעון בנוגע לביצוע החוזה  –המזמין  אתמ נול מגיעה לכ תא מכסהו הווהמ

 .6/ה/2020
 
 

 חתוםה לע אנוב לראיהו
 
 

 
___________     ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      
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 6'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוםס עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 6/ה/2020
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 6'ז מסמך
 

 יוםס עודתת
      

 
 כבודל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 6/ה/2020 חוזה מס': נדוןה
 

 בקיבוץ משמר הנגב 'תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה גביצוע עבודות  : עבודהה הותמ            
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 תאריך: __/__/__

 
 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות - נספח ח'

 
 

הקבלן"( מאשרים בחתימתנו בשולי )"אנו הח"מ ___________________________
 הבאות:מכתב זה כי אנו מקבלים על עצמנו את ההתחייבויות 

 
  6ה//2020כמפורט במכרז  ה"(מועצה") מועצהלבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי ה .1

תוך ציות לכל דין,   בקיבוץ משמר הנגב 'ביצוע עבודות תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה ג
ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות 
מוסמכת, וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל 

ודה, הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין. בכלל זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העב
והתקנות והצווים  1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -תשי"ג 

והוראות מפקח הפרוייקט ומנהל ה מועצשפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של ה
ה וכלפי כל הבאים מכוחה מועצ, ניטול על עצמו את כל האחריות כלפי ההעבודה בפרוייקט

בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על לשחררם ו/או לשפותם 
 ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או קבלן משנה שלנו ו/או מי מטעמנו. 

מ' והיא  2לבצע גידור שטח הפרויקט לפני תחילת העבודות בשטח. גובה הגדר יהיה מינימום  .2
מועצה ו/או רכז הפרויקט יאשרו תבנה מלוחות עץ ו/או פח מכופף מדגם איסכורית. מהנדס ה

את תקינות הגדר בטרם התחלת העבודות בשטח. הגדר תישמר תקינה ושלמה עד לסיום 
 העבודות. 

טחונו ילספק על חשבוננו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לב .3
רך בכך על פי דין ולנוחיותו של הציבור במקום ביצוע העבודה )"האתר"( ובכל מקום שיהיה צו

ה. מבלי מועצמנהל הבטיחות של המפקח הפרוייקט ו/או מנהל העבודה ו/או וכפי שידרוש 
לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מתחייבים לגדר את מקום העבודה, באופן שימנע כניסה 
מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים ולהציב שמירה מתאימה במקום 

בודה, במידת הצורך. כמו כן, נבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לאחר שעות הע
לשם שמירה על שלומם של כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, 

לחינו והפועלים מטעמנו יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש וונדאג כי כל עובדינו, ש
 ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה.בהתאם להוראות כל דין 

כל החומרים והמכשירים בהם נשתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל  .4
המועצה, ובכל או מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או /התקנים ובכל דרישות הדין ו

ומוסד, נשתמש אך ורק בציוד הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות 
מאושר על פי כל דין ונוהל. ידוע לנו כי אנו אחראים להשיג על חשבוננו את כל האישורים, 
ההיתרים והרשיונות הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. אנו 

ישורים על , אםמועצה, על פי דרישתמפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או המתחייבים להציג ל
המועצה ו/או תעודות מפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או התאמת החומרים והציוד לדרישות 

בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור 
נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע 

אנו נישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע  העבודה.

 העבודה.

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם ובנספחיו, מובהר כי השימוש בציוד הינו על אחריות הקבלן  .5
בלבד ובכל מקרה המועצה ו/או מי מטעמה אינו נושא באחריות או חבות כלשהן לכל נזק, ישיר, 

 י עקב השימוש בציוד.עקיף או תוצאת

רווח, תשלום או הוצאה  -הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל נזק, הפסד, אובדן .6
שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה 

 נגדם על ידי הקבלן ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש מעבודת הקבלן.
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מפקח הפרויקט ו/או חראים לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון אנו נהיה א .7
מנהל הבטיחות של המועצה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת מנהל העבודה ו/או 

העבודה, נסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת ונשאיר את אתר העבודה 
מנהל הבטיחות מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות 

. ידוע לנו כי המועצה לא תקבל את האתר מאיתנו ללא קבלת רצונםשל המועצה ולשביעות 
 קיון האתר.יעל נמפקח הפרויקט אישור בכתב של 

 היה ונחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל אנו מתחייבים כדלקמן: .8

המועצה התראה ראשונה על יקט ו/או מנהל העבודה ו/או מפקח הפרולאחר שנקבל מ .8.1
אנו מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר  -שהיא מהוראת הבטיחות  כלחריגה 

 ההתראה שנקבל מממונה הבטיחות של המועצה. במכתבבהתאם לאמור 

מהמועצה התראה שניה על חריגה  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אולאחר שנקבל מ .8.2
אנו מתחייבים לשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בשיעור  -יא מהוראת הבטיחות כל שה

 מבלי שיהא צורך לתת לנו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. ₪, 1,500של 

מהמועצה כל התראה נוספת  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אומ לאחר שנקבל .8.3
מפקח הפרויקט לנהוג על פי החלטות מ אנו מתחייבים -להתראות המפורטות לעיל  מעבר 

, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או המועצה העבודה ו/אוו/או מנהל 
 סופית. 

אחריות לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם ב נישא נו א .9
מה ו/או לעובדינו ו/או לקבלני לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטע

המשנה שלנו ולכל מי שאנו אחראים לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמנו או מטעמנו, 
 כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדנו,

, אלה הנתונים למרותנו, קבלני המשנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם עובדינו, שלוחינו והן מצד
 ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. 

ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה  מועצהאנו משחררים בזאת את ה .10
קבלני שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי 

המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או 
צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל 

 כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד  מועצהלפצות ו/או לשפות את האנו מתחייבים  .11
לום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד המועצה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, שוכל ת

 רבותבין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהמועצה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, ל
או שיפוטי אחר שיוטל עליה, אנו מתחייבים לשלם כל  צאות, קנס או תשלום חובה מנהליהו

סכום כאמור, במקום המועצה או למועצה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למועצה, לרבות 
הוצאות ושכר טרחת עורך דין. המועצה מצידה מסכימה לאפשר לנו להתגונן בכל תביעה 

 כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט המועצה.

 
 _______________________________________________ לן:הקב שם

 
 מורשי החתימה מטעם הקבלן: שמות

 
 ____________________שם

 
 .ז._________________ כתובת__________________ת 

 
 העבודה מטעם הקבלן: מנהל

 
 .ז._________________ כתובת_____________ת_______________ שם

 
 ___________________פקס' מס ____________  ' טלפון______מס

 
 חתימה וחותמת ממונה הבטיחות:     : הקבלןוחותמת  חתימה

 

______________________    ______________________ 
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 העסקת עובדים -הצהרה - ט'   נספח

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
  אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא

  
( הקבלן -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1

ביצוע  " 6/ה/2020מכרז ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 בקיבוץ משמר הנגב" 'עבודות תאורה,סלילה,ריצוף וגינון בהרחבה ג

 זה: בתצהיר

גם בעל   -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על   - "בעל זיקה "
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד 
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מהאחראים 

  מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.
 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א     -    "שליטה "

. הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת המכרזים במכרז, אנוכי, הקבלן וכל בעל זיקה 2
  לקבלן:

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון  __
 , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  31 -התשס"ג 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, , לפי חוק עובדים זרים )איסור העס2002

 .1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
 

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 :)יש לסמן( אחד מאלה בקבלןכי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ;ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום הקבלן )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  הקבלן )ב(
  ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  הקבלן )ג(
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה. 
 - יין סעיף זהלענ 

 כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 . 1981 -התשמ"א

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 .הקבלןחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: הקבלןאם  (2)
 ;בעל השליטה בו )א(  

 ין, דומהיאו שותפיו, לפי הענחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו  )ב(
, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם הקבלןבמהותו להרכב כאמור של 

 הקבלן;דומים במהותם לתחומי פעילותו של 
 ;על תשלום שכר העבודה הקבלןמי שאחראי מטעם  )ג( 
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חבר בני אדם אחר,  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הקבלןאם  (3)
 בקבלן;הותית בידי מי ששולט שנשלט שליטה מ

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 (. 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

י או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בנ 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 אדם.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 
  חתימה          

 
 אישור

_______, ____________הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד ____
_____, ולאחר ______, ת.ז.______________________________ה"ה ____

וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
 לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

____________
חתימה וחותמת 

 עו"ד



                                        
 

 
 נספח יא'

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 
 

 לכבוד 
 ( "המועצה: ")להלן המועצה האזורית בני שמעון

 
 

 א.ג.נ.,

( במסגרת "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  6ה//2020הצעתי במכרז מספר 

 במכרז.  

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89סעיף .  2.1

 כדלקמן :

לאחד האמורים חלק העולה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 ."בת, אח או אחות

 כדלקמן:הקובע  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   . 2.2

זוגו, -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן"

סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 

למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 

שירות מהשירותים שהמועצה של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת 

מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם 

 ."א)ב( לגבי חברי המועצה89זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12כלל  . 2.3

 ברשויות  המקומיות הקובע:

בר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״ח

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה   -״חבר מועצה״ 

 "בו.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .  3

ואף לא מי בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  .3.1

 שאני לו  סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .3.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו. 

 .אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות  .3.3
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ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

( לצו 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה  2/3המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות  89ור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף ובאיש

 )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .6

 אמת.

 

 תאריך:_______________ 

 חתימה של המציע:_____________________ חתימת מורשי

 

 אישור עו"ד : _________________, אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 
 


