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 אריך: __/__/__ת
 

 כתב הצהרת קבלן
 

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון 

 )להלן "המועצה"(
 

 8ה//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
מיום  חודשים( שבעה עשר) 17תנאי החוזה תוך תקופה של ההתחייבויות והעבודות לפי 

זה, וזאת כפוף ללוח ההתקדמות של שלבי העבודה שיצורף לחוזה בינינו ויהיה חלק בלתי 
והעבודות" פירושו להוציאה לפועל עד  ת"סיום ההתחייבויו כלפיכם. ינפרד מהתחייבויותי

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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 ג' סמךמ

 8ה//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

 8ה//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
 

 8ה//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 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 וביצוע , רישוי תכנון
 תכליתי -מבנה רב 

 קיבוץ דביר
 

 
 
 
 
 

                                                                                  

 המפרט המיוחד לביצוע העבודה
 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז

                                              
 

 



 

 
 ________________חתימת הקבלן: ___________

 
 2    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 

בהתקשרות  מבנה רב תכליתיוביצוע  , רישוידות תכנוןעבו
 פאושלית

 כל המצויין בפרק זה כלול במחיר הפאושלי לחוזה לפי הצעת מחיר הקבלן בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות המצורף.
 
 

 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז – 10פרק 
 

 תיאור ותנאי העבודה 10.1
 

 זה.מכרז מסמכי כמתואר ב מבנה רב תכליתייצוע וב ,רישויהמפרט מתייחס לתכנון
 

 קיבוץ דביר.בתוך תחומי  המבנה מתוכנן
 

שימושים עבור כלל המבנים, הוביצוע  , רישויכולל תכנון מתחםבמכרז זה ה
 וכל שיידרש להפעלת המתחם עד טופס אכלוס.

 

 צוות מתכננים קיים וצוות מתכנים דרוש מהקבלן 10.2
 

התכנון והרישוי ע"י הקבלן עבודות יתר , כל שביצע תכנון אדריכלי בלבדלפרויקט נשכר אדריכל 
תשתיות ציבוריות )פיתוח נגיש, מים, ביוב, ובביצוע התחברות להמבצע לרבות עבודות תכנון 

 חשמל ותקשורת(.
 

 וכלול במחיר היחידה צוות מתכננים שיכלול את כל היועצים הבלעדי על הקבלן להעמיד ע"ח
בתת פרק  6ס"ק  6ת הבקשה להיתר בנייה ולתכנון המבנה והקמתו לפי סעיף הדרושים להשלמ

 שלהלן. .10.3
 

 שמש גם כעורך הבקשה להיתר בנייה בועדה המקומית לתכנון ובניה.י אדריכל מטעם המזמין
וכאחראי לביקורת  כעורך הבקשה הראשיחתום על הבקשה להיתר בנייה  האדריכל יהיה

 .בתחומו
 

מטעם  כמו גם כל צוות המתכננים המזמיןמטעם  עורך הבקשה הראשיאו יחתום כמו כן יעביר ו/
ומסמכי אכלוס מבנה לדרישת הועדה  כל מסמך שידרש על מנת לקבל היתר בניההקבלן על 

 .המקומית לתכנון ובנייה
 

וכאחראי  מתכנן השלד מטעם הקבלן יהיה חתום על הבקשה להיתר בנייה כמתכנן שלד המבנה
מתכנן שלד הבניין יהיה בעל  –לן יהיה האחראי לביצוע שלד המבנה וכן הקב ומולביקורת בתח

 רישוי במדור מבנים בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 

 מטעם הקבלן כמו גם כל צוות המתכנניםכמו כן יעביר ו/או יחתום מתכנן השלד מטעם הקבלן 
דרישת הועדה המקומית ומסמכי אכלוס מבנה ל כל מסמך שידרש על מנת לקבל היתר בניה על

 וכל גורם חיצוני אחר לטובת הנ"ל. לתכנון ובנייה
 

וריכוז הדרישות אכלוס המבנה טיפול בקבלת היתר הבניה, האחריות על 
 .הינה על הקבלן הזוכה

 

 .לביקורת בכל התחומים םכאחראי יחתמו וצוות מתכנניו הקבלן
 ות הועדה המקומית לתכנון ובניה.על כל דריש 4בסיום הפרוייקט הקבלן אחראי לקבלת טופס 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ________________חתימת הקבלן: ___________

 
 3    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 

 
 

 לתכנון וביצועאיפיון העבודות  10.3
 

 אופי העבודה .1
הקבלן יתכנן ויבצע העבודה באופן שמתאים לדרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד,  

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

הנחיות מפעל הפיס, הנחיות  ע"פווים והתקנות, דרישות משרד החינוך, כל הנדרש הצ
 יועץ בטיחות, נגישות וכל יועץ/גוף שיידרש לקבלת טופס אכלוס ואישור למבנה.

רה דרך לגבי הצורה, הדרישות שבמכרז/חוזה זה הן דרישות מינימליות וישמשו כמו 
 האופי והטיב של המבנה.

 
 תכנון אדריכלי .2

 תכניות אדריכליות ויש להצמד לתכנון זה. טף ס/חוזה זה מצורלמכרז 
יסוד לתכנון מפורט ע"י  ים, מהוושבמפרט זה יחד עם ההנחיות המנחות תכניות אלו,

 דו'.וכיר ותברואה, חשמל, מיזוג אוהקבלן מבחינת קונסטרוקציה ומערכות 
 .לשינוי וניתן ב ולא ניתןיהתכנון האדריכלי הינו מחיכאמור, 

 בכל מקרה של שינוי בתכנון האדריכלי או העמדת מבנים וכו' מטעם המזמין או הקבלן
או במיקום או העמדת תשולם תוספת תשלום עבור שינויים אדריכליים במבנה לא  –

 וביצועם באתר ע"י הקבלן הזוכה. בשלב התכנוןהמבנה 
 
 ושלד גמרעבודות  .3

 
 את הבאים: לכל הפחותעבודות גמר המבנה יכללו 

 
 : גימור פנימי כגון 

ריצוף, חיפוי קירות בקרמיקה, צביעה, טיח, רובה, פינות וספי אלומיניום, חלונות אלומיניום, 
 סינרי גבס, דלתות עץ, ,, תקרת פחיםתקרה אקוסטיתאלומיניום, משקופים,  וחלונות דלתות
אורה, שקעי חשמל ותקשורת, גופי ת )ארונות ושיש(, כלים סניטריים, מחיצות גבס,מטבח 
 רט בשאר מסמכי המכרז.וכד' כמפו סורגים מזגנים, מראות, ,מתגים

 
 : גימור חיצוני כגון 

מסתורי גג מפח,  ספי אבן לחלונות, ,בקרמיקהטיח, צביעה, שליכט אקרילי, חיפוי קירות 
 י תאורת הצפה וכו'.גופמערכות ניקוז לגגות, 

 
שלד תכנון וביצוע הקבלן מתחייב שיתכנן יבצע את עבודות הגמר המפורטות לעיל בנוסף ל 

 אלמנטים מורכבים במבנה כגון:המבנה ו
 

ד' כמפורט בשאר מסמכי וכ , ניקוזאיטוםכלונסאות בטון, קורות יסוד, רצפת בטון, בידוד,  
 המכרז.

 
 בתחומי הקיבוץעבודות  .4

  
הקיים והפעיל לבין  שטח הקיבוץן אחראי ועל חשבונו הבלעדי ליצור הפרדה פיזית בין הקבל 

 .מתחם הבנייה
 

במיקום לפי הוראות קצין בטחון כניסת פועלים וכלים הסדרת האתר והכשרתו להנ"ל כולל 
 וקצין בטיחות המועצה. היישוב

 
באיזורים הגובלים  מטרים לפחות 2באחריות הקבלן להקים גדר איסכורית קשיחה בגובה 

הנ"ל באחריותו וע"ח הבלעדי של  –הפעיל ושטחים ציבוריים נוספים  הקיבוץעם שטח 
 הקבלן.

 
ולכן על הקבלן באזור פעיל שבו תנועה  של ילדים ותושבי המקום תתבצע העבודה בשטח 



 

 
 ________________חתימת הקבלן: ___________
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באתר לבין לתחום את שטח הבנייה באופן בטיחותי ולמנוע איטראקציה בין העובדים 
 .התושבים

 
המזמין שומר את הזכות שלא לאפשר לקבלן לעבוד בימים ספציפיים תוך הודעה מראש  

 משיקולים שונים )חגים/אירועים/פעיליות מיוחדות וכו'(. הקיבוץלקבלן לבקשת 
 המזמין אינו יחוייב בימי בטלה ולא ישולם תשלום נוסף עבור כך.

 
וע"ח הבלעדי של הקבלן גם אם  הכלים הנדרשים לעבודה הינו באחריותו תכל נושא כניס

 עבור הנ"ל לא ישולם תשלום נוסף. –נדרש להביא מנוף ע"מ להכניס ולהוציא את הכלים 
 

 המסמכים שעל הקבלן להגיש עם הצעתו .5
ועל התוכניות המנחות שבמכרז/הסכם הצעת הקבלן תהיה מבוססת על המפרט הטכני 

הנתונים והמסמכים  על הקבלן להגיש אתעם הצעתו  – מפרטים העקרוניים המצורפים אליווה
 הבאים:

 
מפרט המתאר את שיטת הביצוע של המבנים עפ"י הצעת הקבלן. פירוט מלא של כל  .א    

י ובזמן ניקבלו לפהחומרים המרכיבים את השלד ותגמירים, לרבות סוגי הטיפול ש
 הביצוע.

 755להגדרות בת"י  הוכחות בדבר עמידות בדרישות אש של רכיבי המבנים בהתאם .ב    
 "סיווג חומר בנייה לפי תגובותיהם לשריפה". -

( Xלוח זמנים עקרוני )בגאנט או טבלה( המתחיל בצו התחלת עבודה )תאריך  ג.    
בין השאר יהיו אבני הדרך  –ואישור מפעל הפיס ומסתיים בקבלת טופס אכלוס 

 :הבאים
 
 ביעת צוות מתכננים והבאתם לאישור.ק - 
 כנית בקשה להיתר לועדה המקומית.הגשת ת - 
  טיפול בתיקונים ודרישות הועדה המקומית והגשת עותק סופי  - 
 ואישורים )קבלת היתר בנייה(.  
 העברת תכניות מפורטות לביצוע לאישור וקבלת אישור. - 

 התארגנות באתר. -  -  
 ביצוע עבודות עפר תשתיות וביסוס. - 

 ביצוע עבודות השלד. -  
 צוע עבודות גמר.בי -  
 באתר. ותשתית ביצוע עבודות פיתוח -  
ומסירת הפרוייקט  4קבלת טופס  קבלת אישורים מהרשויות ומפעל הפיס, -  

 למזמין.
 

 הנחיות תכנון .6
 

, נגישות, בטיחות, , האינסטלציה, החשמל והתקשורתשלדהתכנון הקבלן יבצע את  .1
 על יסוד התכניותו י ההצעהבכפיפות למפורט במסמכ וכל הנדרש כיבוי אש

 .האדריכליות
 

הנחיות במסמכי ההצעה ו/או על יסוד הנחיות נוספות של בנוסף יתייחס הקבלן ל
 המתכננים ו/או המפקח במידה שתמסרנה לו כאלה.

 
 

יכלול תכנון ההתחברויות לתשתיות ציבוריות כגון מערכת ביוב, מים, חשמל התכנון  .2
 ותקשורת ופיתוח )שבילים(.

 
 המבניםהמתכננים מטעם הקבלן יתכננו את פרטי התפרים והחיבור בין באם יידרש,  . 3

 רצפה.-רצפה וקיר-קיר, רצפה-גג, קיר-הפרטים יכללו פרט גג – החדשים לבין הקיים 
 

התכנון יבוצע לפי דרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי והתקנים הישראלים  .4
וראות בחוקים, צוים ותקנות בנות תוקף העדכניים, באורח מקצועי ובכפיפות לה

 מטעם הרשויות המוסמכות.
 



 

 
 ________________חתימת הקבלן: ___________
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בכתב של  אישורהתייעצות ווהתכנון המפורט של העבודה יעשה תוך תיאום  .5
, רק לאחר קבלת האישור הסופי המזמין, המתכננים והגורמים הנזכרים לעיל

בוץ, , מפעל הפיס והקילתכנון ללא הערות והסתייגויות מטעם נציגי המזמין
 בביצוע העבודות. יתחיל הקבלן

 

האישור יועבר במסמך רשמי מטעם המזמין ובחתימתו לרבות  
לא יתקבל שום  –מאושרות החותמת המועצה בצירוף התכניות 

 אישור בע"פ או בצורה אחרת המפורט בסעיף זה.
 
 המתכננים מטעם הקבלן .6

 
היועצים  באמצעות כננויתו נון הדרושות על פי הצעה/הסכם זהכל עבודות התכ

 הבאים:
 

 יועץ בטיחות ס תברואה, מהנדס חשמל ומתח נמוך,קונסטרוקציה, מהנד מהנדס
, יועץ , יועץ ניקוזמהנדס מיזוג אויריועץ נגישות, יועץ אקוסטיקה, , ובטיחות אש

  .פי שיידרשכוכן כל יועץ אחר  פיתוח ונוף
 

חשבונו הבלעדי של עלות שכ"ט של כל היועצים שיידרשו לפרויקט יהיו על 
 הקבלן.

 

 בפנקס המהנדסים והאדריכלים.ורשויים בכל מקרה יהיו אלה מתכננים רשומים  
 

 

הסכם הקבלן עם המתכננים מטעמו יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן  
מטעם הקבלן, הן כלפי המזמין והן כלפי הקבלן, לבצע את עבודות התכנון ברמה 

 יבצע כל אחדכללי המקצוע והתקנים. במסגרת הסכם זה  מקצועית נאותה לפי כל
 .מהמתכננים מטעם הקבלן פיקוח עליון בתאום עם המפקח

מתכנן מבין מתכנני הקבלן וזאת ללא כל כל המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול  
ע"י  היה מקובלצורך בהסבר, והקבלן מתחייב למנות מטעמו מתכנן אחר שי

כל פיצוי עקב אי אישור המתכננים או בקשה להחלפת  הקבלן לא יקבל המזמין.
 מתכנן.

 

הועדה  דרישתהמתכננים ישיגו את האישורים הנדרשים מרשויות החוק לפי  
 הנ"ל באחריותו המלאה של הקבלן ומתכנניו! –המקומית לתכנון ובנייה 

 
 .אישור פקע"רתכניות ליגיש  – מתכנן השלד : לדוגמא

 .אישור הכבאותלותכניות יהי אחראי לוייגיש  – מתכנן הבטיחות 
 .אישור משרד הבריאותתכניות ליגיש  –מתכנן התברואה  

 יגיש תכנית לאישור קק"ל. – יועץ נוף
 וכו'.

 
: לדוגמאהמתכננים יגישו כל נספח שיידרש מהם בועדה המקומית לתכנון ובנייה ) 

 הצהרות כנדרש וכו'(. ,מתכנן השלד יגיש תיק חישובים סטטיים
 

 םאחראיו גם כמתכנן השלד מטעם הקבלן יוגדראדריכל התכנית מטעם המזמין ו 
על המסמכים  מו לתכנון ובנייה ויחת  לביקורת לפי הגדרת הועדה המקומית

 הרלוונטיים.
 

הקבלן מתחייב בחתימתו שיבצע את כל העבודות שייתכננו עבורו המתכננים  
 ל במחיר הפאושלי לחוזה.הכל כלו –הרלוונטים מטעמו לפי החוקים והתקנות 
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 התכניות .7
  

 תוכניות הקבלן תהיינה ברורות ומדויקות ותכלולנה את כל המידות והפרטים   
 כולל מקרא. הדרושים לביצוע העבודות 

  

 :)לכל הפחות( תוכניות העבודה הנדרשות הינן
 
קורות, רצפות, תקרות,  תוכניות עבודה מפורטות לשלד המבנה לרבות -

 מודים וגגות.ע, קירות
 .מכל סוג תכנית ביסוס -
תוכניות עבודה מפורטות למתקני תברואה וספרינקלרים לרבות חישובים  -

 )במידה וידרש ע"י איגוד ערים לכבאות(. הידראולים לספרינקלרים.
 , כולל חתכים לאורך.כולל התחברות למערכת מים וביוב קיימים

 נמוך. תוכניות עבודה מפורטות למתקני חשמל ומתח -
 קיים. לחשמל ותקשורת כולל התחברות למקור הזנה 

 תוכניות עבודה מפורטות למתקני מיזוג אויר. -
 תכנית בטיחות ובטיחות אש. -
 לצורך הבהרת התכנון והביצוע. זמיןכל תכנית אחרת ע"פ דרישת המ -
על הקבלן להגיש תכנית להתחברות מערכות חשמל ותברואה עם תשתיות  -

 אותה ולהגישה לאישור המזמין. בצורה נ חוץ
על על הקבלן להגיש תכנית להסתרת מערכות מיזוג אויר )מעבים( באם ידרש,  -

 הקרקע ולהגישה לאישור המזמין )הקבלן יידרש בביצוע הפרטים כמובן(.
 

היה ויתגלו תוך כדי התכנון המפורט, חילוקי דעות בין המזמין ו/או המתכננים  .8
 עתו של המזמין סופית ובלתי ניתנת לערעור.לבין הקבלן, תהיה הכר

 

ידי המזמין, -הקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים והתיקונים שיידרשו על .9
המתכננים והמפקח מטעמו עד שהמזמין והממונים מטעמו יאשרו בכתב כי 

 ן הקבלני מתאים לדרישות ההסכם על נספחיו ומניח את דעתם.והתכנ
ועל  רכת לוח הזמנים של התכנון המפורטלהא האמור לעיל לא יהווה עילה 

 הקבלן לחשב את לוחות הזמנים שלו בהתאם.
 

מערכות של תוכניות הביצוע על נספחיהם לשימושם  3 ,על חשבונו ,הקבלן יספק .10
 המכרזתכניות  של כלי תכנון בצק קבלןשל המזמין והמפקח. בנוסף לכך יספק ה

 .PDF-ו DWGבפורמט  לשימוש של המזמין
 

התמורה עבור עריכת התכנון הכללי והמפורט כלולה במחירים שיגיש הקבלן  .11
 בהצעתו, לא ישולם כל תשלום נוסף עבור התכנון.

 
מידות המבנים וכמויות האביזרים למיניהם )דלתות, חלונות, כלים סניטריים,  .12

 זכרות במסמכי המכרזאביזרי חשמל, מתקני מיזוג אויר וכדו'( כפי שמו
מתכנני הפרויקט האדריכל מטעם המזמין ו ות הביצוע אשר הוכנו ע"יותכני

 מחייבות את הקבלן. שלעיל  5ס"ק )מטעם הקבלן( לאחר אישור המזמין לפי 
 

שורו המוקדם בכתב של יכל שינוי שבדעת הקבלן להציע חייב לקבל את א 
 ת.נוי במידוישור כזה אין לבצע שיללא א ו/או המזמין  המפקחהאדריכל ו/או 

 

הקבלן מתחייב בזאת בביצוע כל פרט שתוכנן ע"י האדריכל ושאר מתכנני  
ל וכן בכל שלעי 5הפרויקט )מטעם הקבלן( לאחר אישור המזמין לפי ס"ק 

ושהכל כלול  במפרט זה לרבות תת הפרקים והסעיפים הפרטים המצויינים
 במחיר הפאושלי לחוזה לפי הצעת הקבלן בכתב הכמויות בסעיף הרלוונטי.

 
 אחריות הקבלן לתכנון ולביצוע .13

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר בזה כי הקבלן ישא באחריות מלאה  
, ובכלל זה ליציבות המבנים וחוזקם שנעשה על ידו ובלעדית לטיב התכנון

 ולהתאמת המבנים השונים לדרישות החוזיות. 
בים הסטטיים אישור המזמין והממונים מטעמו על התכנון המפורט והחישו 

שבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 



 

 
 ________________חתימת הקבלן: ___________
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והבלעדית לשקיעות, אי דיוקים ו/או ליקויי תכנון כלשהם העלולים להתגלות 
 במועד מאוחר יותר או בכל זמן מן הזמנים, ולא יגרע ממנה.

ות ו/או בהתאמת כל נזק הנובע מליקויים בתכנון ו/או בחישובי חוזק או יציב 
התכנון לדרישות החוזה ו/או לדרישות המזמין יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל 

 חשבונו בלבד.
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכך שהעבודה תיעשה בדייקנות ובשלמות  

 כפי שיערכו על ידיו ויאושרו ע"י המזמין. המכרזבהתאם לתכניות 
 

 מתקנים .7
 

ועל הקבלן  להעתקהתת קרקעיות ועיליות יות קיימות בשטח העבודה תשת .א
 לקחת זאת בחשבון במחיר היחידה.

על הקבלן לאתר ולסמן תשתיות קיימות בשטח שלא מתוכננות להעתקה וזאת 
 כדי למנוע נזק בזמן העבודה.

קוי מים, ביוב וכו' קוי תקשורת, עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל,  .ב
שגחת אנשי משרד התקשרות )"בזק"(, חברת החשמל, יבוצעו בתאום אשור ובה

 מקורות וכן הרשויות או המפקדות הנוגעות בדבר.

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

 
 דרכי ביצוע ומניעת הפרעות . 8   

 
וע לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצ

 סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא.
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 

 רה עליו.הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הו
 

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

 
 תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע .9

 
וצע הן לצרכי העברת עפר, מילוי וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, תב

. כל נזק אשר יגרם בגלגלים פנאומטייםהתנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים 
ו/או לשטחים אשר נכבשו על ידי תנועות כלי רכב  , אבני שפה, ריצוףלכבישים קיימים

 עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 

 סילוק עודפים ופסולת . 10
 

 :יף זה יוגדר כפסולתלצורך סע
 

יישארו בשטח ויובלו למקום  רה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלןא. עודפי חפי 
שיימסר מראש ע"י המזמין בתוך תחומי הקיבוץ ללא תוספת תשלום לסעיף 

 הפאושלי.
 ב. פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח. 
 או לדוגמא "נאזז", –למילוי  ג. חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשמש 

 ת שמנה.יחרס    
 ד. כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח. 
 ה. כל חומר זר או פסולת אחרת. 

 
כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו מחוץ לאתר העבודה, לאחר קבלת 

המסמכים לאתר מורשה, כולל הצגת  המפקח, ובתאום עם הרשות המקומית אישור
 הנדרשים )חוזה התקשרות עם אתר מורשה וכו'(.



 

 
 ________________חתימת הקבלן: ___________
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במידה והקבלן קיבל מהמזמין הנחייה לפנות את הפסולת למקום מסויים בקיבוץ, 
הרשות להשתמש במקום  ,ליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זההמקום א

יותו ועל יתואמו על ידי הקבלן, עם הרשות המקומית, על אחראלה ובדרכים הנ"ל, כל 
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 

 ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים 
 הצגת תעודות משלוח כולל ציון אתר העבודה ואתר הסילוק הינה תנאי לתשלום הסעיף.

 

 סידורי השטח בגמר העבודה . 11
 

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

 
. ולמזמין הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח 

ר לבדיקה לאחר במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי ימס מזמיןהקבלן ימסור את האתר ל
. תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת מסירת העבודה למזמין

 העבודה.
ק לאחר קבלת כל תכניות העדות ותיקי המתקן הנדרשים מסירה סופית תתקיים ר

 ובנוכחות המזמין, נציג הקיבוץ, הפיקוח, הממתכננים הרלוננטים והקבלן.
 

 , גדר ושלטאתר התארגנות .12 
 

הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום וסידור אתר התארגנות. כל העבודות  
יבוצעו ע"י כולל סידור שיפועים וניקוז, כים, הדרושות להסדיר את השטח ולהתאימו לצר

 הקבלן ועל חשבונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.
 לאתרמ' וביצוע שלט  2הנ"ל כולל גידור שטח אתר ההתארגנות בגדר איסכורית בגובה 

 מ' בנוסח המקובל והמאושר ע"י המזמין. 3X2בגודל 
 

 תנאי השטח .13 
האוויר והמשתמע -ואת כל תנאי מזג  על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי השטח מובהר בזאת כי

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

 וגניבות. הצפות, האוויר-יא לאתר מפני  פגעי  מזגשהב
 

 הובלות .14    
חירה כלול במחיר היחידה לסעיף כהכרחית ומ תכל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב

לא תוכר , לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד
 כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.

 
 דוגמאות לאישור לפני ביצוע .15  

 

המזמין רים לאישור מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת חומרים, ציוד, בניה ואביז
רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך  המזמיןלפני אישור או רכישה והתקנה.  והקיבוץ
עלות הדוגמאות תיכלל בהצעת הקבלן. רשימת  דוגמאות ריצוף ייאושרו במקום.העבודה.

 ובאישור הקיבוץ. מאות נדרשות תינתן ע"י האדריכלדוג
 

 
 דו"ח קרקע .16

 

על חשבונו הבלעדי של הקבלן לספק דו"ח קרקע שיבוצע ע"י ו ובאחריותבאם יידרש,  
 יועץ גיאוטכני מוכר ומוסמך לטובת תכנון העבודה.

 על חשבונו הבלעדי של הקבלן גם כן. שיידרשו תחולוהדו"ח עלות קידוחי הניסיון 
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 האחריות הבלעדית לטיב הביסוס, תכנונו וביצועו הינו על הקבלן ועל מתכנן   
 קבלן ועליו לקחת זאת בחשבון.השלד מטעם ה  

 
הקבלן מחויב לבצע בדיקות סוניות לקידוחים להעביר את אישור היוצעים 

 הרלוונטיים לתקינות הכלונסאות.
 

 כאמור, הביסוס )מכל סוג שיבחר( לרבות עבודות ההכנה ועבודות העפר   
 לב.הנלוות יהיה ע"ח הבלעדי של הקבלן ואין ולא יהיה על כך עוררין בשום ש  

 
 תקופת התכנון והביצוע .17

 
הקבלן מיום צו התחלת העבודה,  קלנדרייםימים  (100) מאהתוך  – ורישוי תכנון .1

מחויב להגיש תכניות מפורטות לביצוע ולקבל היתר מהועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה.

 
( 180) מאה שמונים תוךממועד קבלת ההיתר על הקבלן לסיים את העבודה  – ביצוע 

 .קלנדריים םימי
ל כולל התארגנות, עלייה לשטח, ביצוע ומסירות סופית עם כל האישורים הנ"

 הנדרשים לאכלוס.
 

 עשרה עלתעלה לא ( ואכלוס ביצועתקופת הפרוייקט )תכנון, היתרים,  -
 .קלנדריים םחודשי

 
, על הקבלן להציג לאישור המזמין התחלת הביצועם ומיימים קלנדריים  10תוך  .2

לביצוע העבודה בשיטת "גאנט" שיכלול את הנושאים מפורט וממוחשב ים לוח זמנ
, הזמנת המבנההתארגנות, גידור, עבודות עפר ופינויים, ביסוס, הקמת  הבאים:

 ,  מסירות וכו'.ביצוע המבנה, להזמנת חומרים ואישוריםחומרים, פירוט לו"ז 
 
 הקבלן אחריות. 3

 
 המפרט הורואות לפי שסיפק ריםולמוצ שהקים למתקנים אחראי יהיה הקבלן

 .כמויות וכתב ,המיוחד
 למשך עליו אחראי הקבלן יהיה – ספציפית התייחסות ללא מוצר וקיים במידה

 (.הבדק תקופת( חודשים  18
 
 התשלום אופן . 4

 בפועל ביצוע לאחר כמויות חישוב הצגת כנגד ישולם שבוצעו לעבודות התשלום
 .המזמיןו המפקח י"ע החשבון אישור ולאחר

 בעבור יהיה התשלום ,חומר אספקת עבור כלל ישולם לא שהוא מקרה בכל

 .במלואה שבוצעה עבודה/סעיף
 .אחרת בחוזה נאמר אם אלא קלנדריים ימים +45 שוטף התשלום תנאי
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 הערות
 

 
 ון מותנה בהצגת גאנט מפורט כנדרש.תשלום חשבון חלקי ראש

 
לפי תכנית הביצוע  רשות לביצוע מושלםהביצוע כוללת את כל העבודות הנד תתקופ

ושאר מתכנני הפרויקט )מטעם הקבלן( לאחר  מזמיןמטעם ההאדריכל  האדריכלית בהוצאת
שליות ובמפרט לעבודות הפא וכן בכל הפרטים המצויינים ומפעל הפיס, אישור המזמין

ויים לרבות קיום מסירה ראשונה, ביצוע תיקוני ליק למבנה לרבות תת הפרקים והסעיפים
 וביצוע מסירה סופית.

 
, ואישור מהועדה המקומית 4בלן בקבלת טופס תקופת הביצוע כוללת בתוכה את טיפול הק

 מפעל הפיס.
 

תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות, אספקת החומרים )גם אם אינה תלויה ישירות 
 מת המתקן., כולל כל דרישות מפעל הפיס להשלן(, וביצוע מלא לפי הגדרות החוזהבקבל

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

 לוח הזמנים הינו קשיח ולא תהיינה גמישות בנושא. –הדתות, ימי מחלה וכל סיבה אחרת 
 

 קנסות בעבור ימי איחור יינתנו ללא הודעה מוקדמת וע"פ תנאי החוזה.
 

 בקרת איכות .18
 

 חריות הקבלן לבצע בקרת איכות בכל שלבי הייצור ווהתקנה ולספק למזמין בא .1
, והמסקנות יירשמו בכתב, עם תאריכי ביצוע הבקרה בהתאם. הדו"חותדו"חות 

 תיק המתקן יכיל דו"חות אלה. ויוצגו למפקח לפי דרישה. 
 
דתו חומר או מוצר כלשהו אישור עדכני על עמיכל על הקבלן להציג לפני שימוש ב .2

יש לבצע בדיקות מתאימות  -בתקן ישראלי המתאים. בהעדר אישור כנ"ל 
 במעבדה מוסמכת. לא יאושר שימוש בחומר כלשהו ללא אישור.

 
. בדיקות במעבדה מוסמכת ובדיקות+ביצוע דו"חות לבקרת איכות הינם ע"ח 3

 הקבלן וללא תשלום נוסף.
 

 מערך בדיקות .19
 

 באחריות וע"ח הבלעדי של הקבלן. כל הבדיקות בכל תחום שהוא יהיו -
במידה ובדיקה כלשהי תקבל תוצאה  –כל הבדיקות יהיו בעלות תוצאה חיובית  -

יפעל הקבלן לתיקון התקלות באופן מיידי על חשבונו וכן יזמין בדיקה  –שלילית 
 הכל על חשבונו הבלעדי. –אה עד לקבלת תוצאה חיובית לבדיקה חוזרת וכך הל

 הבאים: לכל הפחות מערך הבדיקות יכלול -
 

 .הבטון אלמנטי לכל הכללי המפרט הגדרות לפי בטונים בדיקות  -
 .הקרקע יועץ הנחיות לפי סונית אולטרה בדיקה  -
 .ומצעים שתית וצפיפות  הידוק בדיקות -
 .מובא ומילוי ,סוג מכל חצץ כגון מובאים חומרים לדירוג בדיקות -
 .מים לתשתיות הידרוסטטי לחץ דיקותב 
 או/ו המיוחד במפרט במחיר ככלולה שמצויינת אחרת בדיקה כל  -

 .הכללי במפרט
 בדיקת חוזק בטון. -

 בדיקות בודק חשמל מוסמך. -

 בדיקת תקינות מערכת גילוי אש ובדיקת תקרות תותב )אקוסטיות ופחים(. -
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 כל הבדיקות הנדרשות למסירת המתקן. -

 ות.אישור מפעל הפיס וכל גורם רלוונטי המוסמך לבצע ולאשר את הבדיק -
 

הקבלן יהיה אחראי לזימון וקבלת הערות רפרנטים מהמועצה ואישורם לסיום  -
 ויועצת הנגישות של המועצה(. קצין הבטיחות של המועצההפרויקט )

לביצוע ולמסירת למת כל דרישות מפעל הפיס לתכנון, הקבלן יהיה אחראי להש -
שיועבר  הפרויקט, כולל שלט לביצוע בהתאם להנחיית מפעל הפיס )ע"פ פורמט

לאחר סיום הפרויקט, יחתום על טופס התחייבות ע"י המזמין( ושלט קבוע 
 לביצוע דרישות מפעל הפיס שהינו חלק ממסמכי הפרויקט

 
 כל הבדיקות ייעשו ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת לביצוע הבדיקות.

 
 והנפה הובלהשינוע,  10.4

 י של הקבלן.דעל חשבונו הבלעוההנפה עלות ההובלה 
לניוד בכבישי הארץ, בהתאם לרוחבי הדרכים ובהתאם לתקנות  חומרים יהיו ניתניםכלל ה

 התעבורה הישראליות, לדיני התעבורה ולדרישות הרשויות הנוגעות בדבר. 
 הנפת הרכיבים והנחתם תבוצע לפי דרישות הספק.

 על הקבלן להצטייד באישורים הדרושים מאת הרשויות.
 

 אופני מדידה ומחירים 10.5
 

יהיה פאושלי ויכלול את כל עלויות התכנון, האישורים, הייצור, ההובלה,  המבנהיר מח
, הביסוס וכל המפורט בתכניות והחוץ , הבנייה, תשתיות הפניםהביסוס, השלד, הגמרים

מטעם אדריכל המזמין ובתכניות שיוכנו ע"י מתכנני הקבלן ויאושרו ע"י  המפורטות
 , במפרטים המיוחדים ובחוזה.המזמין

 
 הבאים: תכנון וביצוע לויכל והמבנה הקמתבין השאר תכולת הסעיף הפאושלי לעבודות 

 
העסקת כלל היועצים הנדרשים  )בין היתר קונס', חשמל, סניטריה, העבודות יכללו בין השאר 

נגישות, בטיחות, מיזוג אוויר וכל יועץ נוסף שיידרש(, טיפול בהיתר בנייה לרבות תשלומי 
רשו, הדפסות ואישורים מיועצים וגורמי חוץ, וכל הנדרש על לקבלת תעודת אגרות ככל שייד

הפירוק והפינוי, גידור עבודות  את כל, תכנון מפורט לביצוע באישור המזמין, ואכלוס גמר
העתקת תשתיות )כולל  הכשרת שטח וחישוף, חפירה/חציבה, מילוי מובא/מקומי,השטח, 

עתקת/כריתה/שימור עצים ע"פ הנדרש, בניית המבנים טיפול וביצוע בה קרקעיות(,-עיליות תת
ע"פ התכנון האדריכלי ולדרישות המזמין והיועצים)לרבות חיבורי חשמל, תקשורת, מים 

מסגרות, ומערכות(, עבודות ביסוס ובנייה מכל סוג יידרשו באישור קונסטרוקטור. 
מערכות כיבוי הנדרש, דלתות/חלונות/צינורות אוורור/מערכות סינון/מיכלי מים וצנרת וכל 

)לרבות פנים וחוץ המבנה, ראש וביוב ת מים ואש וביצוע כל דרישות הבטיחות וההנגשה, מערכ
מערכת אם יידרש, מערכת חשמל )התחברות לקיים, לוח חשמל, הארקת המבנה וכלל 

(, , אישור בודק חשמלהרכיבים הנדרשים, חיווט פנים וחוץ, נקודות חשמל ע"פ דרישת המזמין
ריצוף וחיפוי, הצביעה, הברואה והכנות למיזוג אוויר, החשמל, תאורה ותקשורת, הת

, תשתיות תת קרקעיות כגון התחברות פסולת הנמצאת באתרפירוק ופינוי של  האלומיניום,
והתחברות לקיים )שדרוג  ביצוע פתרונות ניקוזתכנון, תיאום וביוב, , מים, למקורות חשמל

דרכי הגישה וכל בדיקות המעבדה שיידרשו והנגשת  ההסדר, הקיים ע"פ הצורך לחיבור(
 לעבודות הרשומות לעיל הכל לביצוע מושלם.

 במעמד מסירת הפרויקט יידרש למסור אישור היועצים לביצוע הפרויקט.
 

 

 .ביצועתכנון והרשימה שלעיל הינה חלקית ומתארת באופן עקרוני את העבודות של 
 

עבור אף פרט המוגדר בחוזה, במפרט או בתכניות הביצוע לא תינתן תוספת מחיר בשום אופן 
 לא בעבודות הביצוע ולא בעבודות התכנון והבקשה להיתרי בנייה.

 
כי המכרז יהיה המחיר הסופי לפרוייקט מסבמ המחיר הפאושלי שהקבלן ימלא

 .במידה והקבלן יוגדר כזוכה
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 מדידות 10.6
  

 .שיידרשו המדידה עבודות כל צועלבי מוסמך מודד הבלעדי ח"ע להעסיק הקבלן על
 סעיפי ממחירי כחלק הקבלן ח"ע יבוצעו מודד באמצעות והסימון המדידה עבודות כל

 .אלו עבודות בעבור נוסף תשלום ישולם ולא הכמויות כתב
 כתב סעיפי ממחירי כחלק הבאות המדידה עבודות את יבצע הקבלן השאר בין

 :נוסף תשלום ללא הכמויות
 .PDF+DWG( לרבות הפקת מפה בפורמט AS-ISם )מדידת מצב קיי -

 סימון באתר תוואי עבודות הביצוע ומפלסים מתוכננים. -

לרבות הפקת מפה בפורמט  AS-MADE)"עדות" ) –מדידת מצב לאחר ביצוע  -
PDF+DWG  .)פנימי וחיצוני( 

 
 :הבאים את השאר בין תכלול העדות תכנית

 
 .העבודה שטח כל של ומפלסים חדש מצב מדידת

 .העבודה שבגבולות קרקעיים העל האלמנטים וכל ,שוחות מכסי ,עצים סימון

 כבלי תוואי כגון( פרטיהם לרבות הקבלן י"ע שבוצעו קרקעיות תת תשתיות סימון

 )'וכו מים תשתיות ,ניקוז צינורות ,חשמל

 ומודד הקבלן על חסרים פרטים ויהיו במידה – המזמין י"ע תאושר עדות תכנית

 .המזמין י"ע תאושר שהתכנית עד בודההע על לחזור
 

 אחריות הקבלן 10.7
 

תקופת הביצוע ועד למסירתו הסופית כולל שנת הקבלן יהיה אחראי למבנה במשך כל 
 הבדק.

 
החל מהמסירה הסופית, הקבלן יהיה אחראי לטיב המבנה למשך תקופת שנת הבדק 

 חודשים(. 18ושישה חודשים נוספים )
 

 שנים מעת המסירה הסופית. 7טום הגגות ומעטפת למשך הקבלן יהיה אחראי  לאי
 

 שנים מעת המסירה הסופית. 5הקבלן יהיה אחראי לחיפוי הקירות והרצפה בחדרים למשך  
 

 אחריות על שאר האלמנטים במבנה ובתחומו ע"פ המפרט הכללי.
 

 אבני דרך לתשלום 10.8
 

 :התשלום יבוצע לפי אבני הדרך הבאים

 אחוז אבן דרך

 20% ומסירת תכניות מפורטות לביצוע קבלת היתר בנייה לאחר
 10% ועבודות עפר למבנה ביסוסגידור, שילוט, ביצוע לאחר 

 15% לאחר סיום שלד ומערכות
 25% לאחר סיום גמרים

 20% לאחר סיום תשתיות תת"ק ופיתוח
 10% ואישור מפעל הפיס לאחר מסירות והשלמת טפסים לגמר עבודות

 , יומני עבודהשר הבלעדי של החשבון הוא המזמין כנגד חישובים, סקיצותאהקובע והמ
 והוכחות שיגיש הקבלן יחד עם החשבון החלקי ו/או הסופי.

 
 לדעתו באופן חלקי. לאבן דרך שבוצעהאו לעכב חשבון לאשר חשבון חלקי  המזמין רשאי
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 קיבוץ דבירמבנה רב תכליתי 
 :850רשבמג מבנהתכנון, רישוי והקמת 

 מבנה רב תכליתי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט מיוחד לעבודות האדריכלות
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 מפרט אדריכלות – 20פרק 
 

 בקיבוץ דביר 850של בניה מתועשת במגרש  יםתכנון וביצוע מבנ 120.
 

 סעיף זה מתייחס לתכנון וביצוע עבודות אדריכלות.
 

 רכיבים עיקרייםאפיון  20.1.1
 
 רצפה .1

הריצוף על בסיס נתוני דו"ח קרקע ותכנון  ביחס לפני -0.15יבוצע במפלס 
קונסטרוקטיבי ע"ג ביסוס בהתאם ותהיה מוארקת.  איטומים יבוצע בהתאם 
לתכנון המפורט תחת קורות יסוד, ע"ג המסד וכו'.  ביצוע הנ"ל תיקח בחשבון 

  פתחים נדרשים למעבר תשתיות )ביוב, מים, ניקוזים, חשמל, תקשורת(.
קירות המתועשים, מעצורי חול לריצוף בפתחי היקף הרצפה ישרת הקמת 

   דלתות ובויטרינות.
 

 קירות .2
מתועשים ומבודדים עפ"י תקן למוסדות ציבור בתגמירי חיצוני שליכט אקרילי, 

חלד ופרופילי אלומיניום אופקיים צבועים -פסי הפסקת צביעה מפרופילים אל
 .  לפי דרישת האדריכל

 רות.עמודי המבנה יהיו חבויים בתוך הקי
 כן תוואי תשתיות המבנה יהיו בתוך הקירות. כמו

הקבלן רשאי להציע את שיטת בניית הקיר כך שיעמוד בכל התקנים של חוזק, 
 נגף, איטום, בידוד תרמי ואקוסטי. השינויים יותנו באישור האדריכל והמזמין.

 
 גג .3

ץ כדוגמת גג הגן יהיה גג דו שיפועי מפנל מבודד מגולוון וצבוע בתנור ע" כלפי חו
  . הגנים  הסמוכים. הצבע לבחירת האדריכל

 .755ק"ג למ"ק בהתאם לת"י  120בידוד בצמר סלעים בצפיפות 
 עובי הפנל בהתאם לאדריכלות ולפרטים.

 שיפוע הגג בהתאם לאדריכלות.
הגג נתמך ע"י קונסטרוקציית פלדה מגולוונת )פטות וקונסטרוקציה ע"פ תכנון 

  שלד שעליו אחראי הקבלן(.
ראשי ברגים גלוים יהיה בגוון הגג וימוקמו בצורה שיטתי ולא בתפזורת 

 אקראית.   
גמר פאנל, מזחלת היקפית וצינורות מי גשם יהיו מפלדה מגולוונת וצבועה גלויה 

ס"מ מעל גמר פני הפיתוח הסופי כך שיהיה  15-אלו יסתיימו כ -לחזית  ומקובע
   " מתחתיהם.ניתן למקם אבן ניקוז של חברת "אקרשטיין

 
גג ההמבנה הרב תכליתי כולל מעקה גג היקפי במישור הקיר, אשר מסתיר את 

 שיפועי הגג. שיפועי הגג ינותבו למזחלת היקפית סמויה.
 

הקבלן רשאי להציע את שיטת בניית הקיר כך שיעמוד בכל התקנים של חוזק, 
 יכל והמזמין.נגף, איטום, בידוד תרמי ואקוסטי. השינויים יותנו באישור האדר

 
 חלונות .4

 המפורט בהמשך. 20.1.4לפי סעיף 
 

 דלתות .5
 המפורט בהמשך. 20.1.4לפי סעיף 
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 אפיון תגמירי חוץ 20.1.2

 
 שליכט אקרילי צבעוני .1

 לט או טיח הארץ.  -מידת חספוס בינוני כמסופק ע"י טמבור, ניר
 גוונים.  4יבוצע עד 

 העבודה תכלול שכבה מקשרת כמומלץ על ידי הספק וחלוקת אדריכליות
חלד עם קיבוע נסתר )ראה פרט אדריכלי בתכניות(.  -" אלUבעזרת פרופילי "

 בפינות יבוצע פינה "גרמנית" כדי להבטיח קו ישר.

 

 אדני חלונות .2
מ"מ, צבוע בתנור לפי הגדרת  2ספי חלונות מפח אלומיניום מכופף בעובי 

 מים, ע"פ פרט. מצורפים. -ל ,כולל אףאדריכ
 

 
 תגמירי פניםאפיון  20.1.3

 
 ריצוף .1

בשיווק    Rakuשל  TaurusGranit "פול בודי" דוגמאת 60/60אריחי גרניט פורצלן 
מדגם בעל תקן מתאים למבני ציבור )שחיקה, ספיגות, מניעת החלקה( אלפקס, 

ע )ירוק, כחול, כתום לבחירת גוונים בז' או אפור וגוון קונטרסטי רווי צב 2 עד 
 האדריכל( מאותו סידרה כדי להבטיח יכולת ביצוע קווים המשכיים. 

 4ברוחב  050פוגה ברובה אקרילי אפור בינוני כדוגמת "מיסטר פיקס" מספר 
 מ"מ.  

.  R11ובשירותים  R10בעיקר החלל כולל המטבח מידת התנגדות להחלה תהיה 
 רכות ותקרה אקוסטית למניעת פגיעה בו.  הריצוף יהיו מוגן בעת ביצוע מע

ס"מ.   10פנלים יבוצעו מתוך האריחים תוך חיתוך קפדני למניעת שבירה בגובה 
תשתית הביצוע יהיה חול או סומסומית כדי לאפשר הולכת תוואי תשתיות תחת 

 הריצוף.  
 מ"מ לפחות.   3חלד בעובי -בין מפלסים שונים יבוצע פרופיל סף אל

ת בין חוץ לפנים יבוצעו בסף אבן מלוטש ברוחב דומה לקיר במפתן דלתו
 המתועש.

 
 ש"ח למ"ר. 90ריצוף עד מחיר יסוד 

 
 חיפוי קירות .2

 

מ'.   2.20בגוון לבן מט עד גובה החיפוי של  20/50חיפוי קרמיקה   – שירותים .2.1
 ס"מ.   10שורה הראשונה יבוצע מתוך אריחי ריצפה בגובה 

רציפות חזותית -חלד לסייע בטשטוש אי-לא "U"ביניהם יבוצע פרופיל 
 צפויה בין קווי הריצוף לקיר.

מכמות הקרמיקה  30%צבעוניים עד  20/20יתכן שילוב אריחי קרמיקה    
 בחיפוי. 

   
פרופילי פינה איפה שרלוונטי יהיה מדגם "שלוטר" מרובע כמיובא על ידי "אייל 

 ציפוים" או שוו"ע. 

גווניםב  2עוני רווי מט לבחירה בשילוב של עד בגוון צב 15/15חיפוי  – מטבח .2.2
שורות מעל משטח הכיורים עד תחתית ארון עליון במקומות שאין ארון  3

 .מ' כך שמשקוף חלון יישב כולו על גבי חיפוי.  2.2עליון יש לחפות עד 
 

 ש"ח למ"ר. 70קרמיקה עד מחיר יסוד 
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 צביעה .3
 רחיץ כדוגמת סופרקריל או שוו"ע.  קירות צבע 

גוונים שונים לבחירה מתוך כל הגוונים שבמניפת הדוגמאות של  4יבוצעו עד 
 צבע תקרה כנ"ל. החברה המאושרת.

 צבע שירותים מעל קרמיקה פונדצ'יק ע"פ הוראות יצרן.
 

 מחיצות טרספה בשירותים .4
מחיצות וחזיתות לרבות דלתות מן הטיפוס המוצעת לבתי ספר על יד חברת 

לרבות פרט גומי בשני פאות הדלתות לתאים למניעת "מנל", "ממש" או שוו"ע 
 תפיסת אצבעות.  

המערכת תכלול מנעולי פנוי/תפוס הניתנים לפתיחה מבחוץ במקרה חרום.  גובה 
 תחתית הדלתות תאפשר שליפת אנשים קלועים.  

 פרופיל חיזוק מאלומיניום מעל קו הדלתות  בגוון דומה למחיצות.  
 חלד.  -בגוון אפור כולל עטיפת רגלי מתכת אלפרזול יהיה מפלסטיק עמיד 

 מ"מ.   18עובי המחיצות יהיה כ
 מתקן נייר טואלט מאושר על ידי המזמין יקובע למחיצה ע"י ספק המחיצות.

 
 משטח כיורים .5

 
/אחר בשוו"ע כספי או 3141"אבן קיסר" דגם לבחירת המזמין  – שירותים .5.1

ס"מ.  גב  30קדמי של מוצר שוו"ע של ספק אחר.  המשטח יכלול סינור 
ס"מ.  כיורי "חרסה" דגם "נופר" או ששו"ע  10וצדדי המשטח יעלו 

 -, או לחלופין ללא משטח שיש התקנה תחתונה וברזים באורך מתאיםב
 גל, תלויים עצמאית.-יותקנו כיורי 'לונדון' בשיווק אל

 

 לפי 40/60כנ"ל , אך ללא סינור קדמי ובגודל מותאם לכיור מטבח  – מטבח .5.2
תכנית בהתקנה תחתונה.  ברז פרח באורך מתאים.  המשטח יישב על ארון 

 תחתון.
 

 וגמר פנים תקרות מונמכות .6
 

תוצרת   PREGYBEL R15לוח גבס מסוג תקרות מ – חלל עיקרי/מטבח .6.1
LAFARGE  פנול/ פורמלדהיד. -צרפת ללא מקשרים או שרפים מסוג פורמו

. חירור עגול,  16.1%מ"מ,   12.5מ"מ, עובי האריחים  x 2400 1200במידות 
בתוספת בידוד מינרלי  Wα =L0.7מ"מ,  15חירור עגול  במידות קוטר 

פני הלוחות מוכנים   Eazy Clip CD-50מ"מ,   מנשאים מסוג  80בעובי 
לגמר צבע כל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על בסיס מים, החומרים 

כיבי התקרה על בסיס ממר 2%והשרפים והדבקים בייצור התקרה יהוו עד  
( ע"פ VOCבעלי נדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים  )  PVAcמים מסוג 

התקנים האירופיים, בגב הלוחות מודבקת גיזה בצבע לבן או שחור התקרה 
תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, 

בנפרד המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו 
ע"י הקבלן ויאושרו על ידי המתכנן ) מהנדס(,  התקרה תותקן בהתאם 

 להוראות יצרן.

 

 Perla  OP 0.90מערכת תקרת תותב מסוג ארמסטרונג  - ממ"מ וחדר גננת .6.2

A  תוצרת גרמניה, בטכנולוגיית OP  חומרים ממוחזרים, בעלת  53%מכילה
 610x610 -ו 600X600במידות   Bio soluble mineral woolסיבים מסיסים, 

מנשאים ראשיים ומשניים    αw= 0.95מ"מ,  15עובי האריחים  מ"מ, 
 פני האריחים גיזה אקוסטית בצבע לבן ARMSTRONG  T24/15תוצרת 

לפחות ( כל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על בסיס  85%בעלי החזר אור ) 
אחזקה התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות . מים

והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית 
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ויאושרו על ידי המתכנן ) , יתאימו לדרישות התקן יסופקו בנפרד ע"י הקבלן
  התקרה תותקן בהתאם להוראות היצרן.   (,קונסטרוקטור

 

מ'  2.4בגוון לבןואורך עד  0.55ס"מ עובי  30מגשי פח ברוחב  – שירותים .6.3
וון לבן.  פרופיל אומגה תחלק את התקרה.  מגשים בהם גופי מקסימום בג

"  ההיקפי.  המגשים יהיו חתוכים בהתאם L+Zתאורה יקבעו לפרופיל "
 עגולים וכו'. plלגוף תאורה שתאושר לרבות 

 

קירות יחופו בגבס דו קרומי.  קירות פנימיים יבנו מגבס דו קרומי. קירות  .6.4
רומי. הכל ע"פ מפרטי יצרן ופרטי חללים רטובים יבנו מגבס ירוק דו ק

 ביצוע, כולל כולל צמר סלע בצפיפות תקנית.
 

 
 אלומיניום, נגרות ומסגרות 20.1.4

 
 אלומיניום .1

 

פי "חלונות ודלתות אלומיניום יהיה ע ודל, גאומטריה ואופן פתיחתג  .1.1
 המסומן בתכנית.  

 או שוו"ע.   4500ו  7000פרופילי קליל 
 ל גווני המניפה.  לבחירה מתוך כ  RALגוון 

 מסוג סטנדרטי למערכת הנבחרת.   הויהי ניקל מוברשפרזול יהיה בגוון 
מן  2לדלת יסופקו מעצורי דלתות, מחזירי שמן עליון, ידיות בהלה על לפחות 

 לפי אדריכל.ואחרים עם מנעול פרפר בצד הפימי.   הדלתות
יטום ם/חול פלוס מברשות אבתחתית הדלתות גומי למניעת חדירת מי

 בהיקף.
 לכל דלתות המבנה יסופק ויורכב מגן אצבעות תקני תוצרת שהרבני.

 מפתחות .   5יסופק מפתח מאסטר ולכל דלת 
בחלונות קיפ בשירותים יהיה שנאפר עליון  –לחלונות יהיו מגבילי פתיחה 

 והספקת מוט הפעלה לפתיחת החלון.  
 במסילה. גם חלונות הזזה יהיו בעלי מגביל באמצעות כבל מתכת

 , נשלפת/נוסעת לפי ההקשר.בכל החלונות יותקנו רשת זבובים סטנדרטית
כל האלומיניום יותקן במסגרות עיוורים, ויספק אטימה מושלמת, כולל אפי 

 מים.
 

השכבות שקופות. . מ"מ PVB 1.52זיגוג יהיה מחוסם טריפלקס עם שכבת   .1.2
 יהיה חלבי ואחרי שקוף.   PVBבמקרים של השירותים ה

 מ"מ. 6 ף שכבה לא תהיה פחות מא
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 מסגרות .2

 

 ככלל המוצרים יהיו מבוססים על חברת "פלרז" או שוו"ע.   .2.1
 

במקרה ודלת הכניסה מצוונת בתוכנית כמסגרות, אזי דלת הכניסה למבנה  .2.2
ודלת החירום יהיו דו כנפיות מבית רב בריח או ש"ע כולל ידיות בהלה 

 ריכל.מאושרות כיבוי אש בגוון לפי דרישות האד
 

 גוון)כ"א, חשמל/תקשורת( יצבעו בגמר קליפת תפוז ב ארונות מערכות .2.3
RAL 1013   הם יהיו בעלי תפס/מנעול על פי תקן ומשולטים 1015או .

 בהתאם.
 

 סורגים .3
 ללא סורגים. 

  נגרות .4

 ארונות מטבח:  .4.1
 ארון תחתון תחת משטח הכיורים ועליון כפי שסומנו בתכנית אדריכלית. 

/ דלתות  מגירות צע מדיקט מצופה פורמיקה בחוץ ובפנים. חזיתותגוף  הארון יבו
בתוך כל ארון מדף ניתן לשינוי מ"מ צבוע דור טבעי מט.  18לביד ליבנה )בירצ'( 

 מזירות בטריקה שקטה. כל הפרזול תוצרת בלום או ש"ע.מפלס. 
 ארון עליון כנ"ל.

 

 באיפיון זהה, ע"פ רגימת נגרות. -ארונות נוספים  .4.2
 

 פי פרטי האדריכל ודרישותיו.הכל ל
 

 מתקני תברואה 20.1.5
 

, 21כל מערכות התברואה יהיו מותאמים לתקנים הישראלים הרלוונטיים )הל"ת 
 על כל חלקיו( 1205ות"י 

 
 צנרת .1

צנרת מים חמים וקרים תהיה מסוג פוליאטילן מצולב מחוזק באלומיניום 
 על כל חלקיו. 2242המתאים לת"י 

עודת הסמכה של היצרן לכל קבוצת הזמנה ותבוצע בדיקת מתקין הצנרת ישא ת
 זיהוי מוצרים ע"י מכון התקנים.

 
תותקן מרכזייה לצנרת מים חמים וקרים כולל ברז סגירה לרכזת, הרכזת תמוקם 

 באיזור נגיש לתפעול סמוך לרצפה.
 

 הקבלן יגיש למזמין אישור על בדיקת לחץ מים במפעל.
 

 אביזרים למים חמים וקרים .2
ני הייצור יוצג למזמין/אדריכל מבנה עם כל האביזרים לאישור הכולל ברזים לפ

 מכל הסוגים הרלוונטים לאישורו וכן סוללות למטבח ושירותים.
 

 קבועות תברואתיות ואביזריהן .3
הקבועות התברואתיות ואביזריהן לפני הייצור יוצג למזמין/אדריכל מבנה עם כל 

 לים סניטריים. כולל איבזרי נגישות.לאישור הכולל כיורים, אסלות ושאר כ
 

 דוד שמשמערכת סולארית ו .4
ליטר מותקן בעמידה על הגג או במקום  150על הקבלן לספק ולהתקין דוד שמש 
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אחר בתיאום מלא עם האדריכל, לבחירת המזמין לרבות כל האביזרים הדרושים 
 לביצוע מושלם.

 שנים על המוצר. 5הקבלן יספק אחריות למשך 
 

 ים וביובחיבורי מ .5
הקבלן מתחבר לתשתיות מים וביוב ע"פ תוכנית ו/או ע"פ תיאום מול הקיבוץ דרך 

 המפקח. כולל סלילה, ביטון, מילוי חול, ושיקום, הכל לפני התקן.
 

 רישוי המבנים 20.2
 

משרד החינוך ומפעל  –שני המבנים ערוכים כגרמושקה ועברו אישור של הגרומים הממנים 
 הפיס.

 ר כריתת עצים, ואישור רשות העתיקות.ברשותינו אישו
 

באמצעות על המתכננים של הקבלן הזוכה מוטל קידום הרישוי המלא במערכת הרישוי הזמין 
 הבקשה. עורך 

דה, הקונסטרוקציה, פיקוד העורף, משרד הבריאות, ותיאום התשתיות כולל כל דרישות המדי
 במועצה.
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 תכנון, רישוי וביצוע 
 ליתימבנה רב תכ
 קיבוץ דביר

 
 

 
 
 

                                                                                  

 קונסטרוקציה



 

 
 ________________חתימת הקבלן: ___________

 
 21    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 

 מפרט הקונסטרוקציה – 30פרק 
 

 מבנה רב תכליתי בקיבוץ דבירתכנון וביצוע  30.1
 

 וביצוע עבודות שלד ועבודות בנייה. , רישויסעיף זה מתייחס לתכנון
 

  קונסטרוקציה אפיון  30.1.1
 

  בידוד תרמי .1
, בידוד אקוסטי יבוצע לפי דרישות יועץ 1045בידוד תרמי יבוצע לפי תקן 

אקוסטיקה. הקונסטרוקציה תקבל הגנה נגד אש לפי התקנים או לפי 
 דרישתו הספציפית של המפקח.

 

  ביסוס .2
הקבלן  הביסוס יעשה לפי בדיקות קרקע שיבוצעו ע"י יועץ הקרקע מטעם

 לביצוע מושלם של העבודה לפי דרישות היועץ.
 

הביסוס יתבצע כחלק מהמחיר הפאושלי בכל צורה שבה ידרוש יועץ הקרקע 
 )כלונסאות מכל הסוגים, רפסודה, יסודות בודדים/עוברים וכדומה(.

 

הכולל מיקום, מידות,  כלשהן יסודותב ביסוסבאחריות הקבלן להכין תכנית 
עומקים וכל פרט אחר הדרוש והכל על בסיס דו"ח  קטרים, פרטי זיון,

 שהזמין הקבלן ועל חשבונות.הקרקע 
 

 

  רצפה .3
על כל  466תהיה רצפת בטון ותתוכנן לפי תקן  רצפת המבנים )משרד/כיתה(

 המעודכן ביותר.חלקיו 
 גמר הרצפה יתאים להדבקת ריצוף לבחירת האדריכל.

 
 

מסים שימושיים אופייניים למבני לעו 412עומס שימושי של הרצפה לפי ת"י 
 ציבור ומוסדות חינוך.

 
 יסודות ע"פ הנדרש ע"י הקונס'.יתוכננו ויבוצעו 

 

 
 חלופות הביסוס יובאו לאישור המזמין וביצוע לאחר אישורו.

 

וע"פ דרישת יועץ  30-היו עשויים מבטון שלא יפחת מבכל רכיבי הבטון י
 קרקע וקונס'.

 

ס"מ מסוג  40לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי יהיה מ רצפות הבטוןבידוד 
 כבה מאליו ויועגן בצורה נאותה.

 

 וגג המבנים קירות .4
האריכליות ותכניות לביצוע כפי שיופקו ע"י  הביצוע יהיה תואם לתכניות

 .היועצים מטעם הקבלן
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 תפרים וחיבור בין מבנים  .6
פן מושלם לפי באוים מבנכלל הבין  והתפרים הקבלן יבצע את פרטי החיבור

 שמטעמו. מתכנן השלדאות הור
 
 תפריםו גגות איטום .7

 גג המבנה והמעטפת החיצונית לא יחדירו מים כאשר הם חשופים לגשם.
 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש בדיקת המטרה תקנית.

כמו כן יבצע את פרטי  –הקבלן יבצע את כל פרטי האיטום בצורה מושלמת 
גג, -גגבצורה מושלמת בכל נקודות ההשקה ) מבניםההאיטום בחיבור בין 

 (.רצפה-רצפה וקיר-קיר, רצפה-קיר
 

 תאור כללי של שלד המבנה 30.1.2
 
 רצפת המבנה .1

 רצפת המבנה תבוצע מבטון ע"פ תכנון מהנדס שלד מטעם וע"ח הקבלן.
הרצפה תלויה ע"ג קורות יסוד המונחות על יסודות מכל סוג לפי דו"ח קרקע 

 תכנן השלד בנדון.וקביעת מ
 

 

 קירות פנימיים.           3
 קירות פנימיים יתוכננו ליבוצעו ע"פ דרישות האדריכל, המזמין ואישורם

 

שאר האלמנטים יבוצעו ע"פ החלופה המאושרת ע"י המזמין וע"פ התוכניות לביצוע 
 כפי שיופקו ע"י מתכנני התוכנית.
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 תכנון, רישוי וביצוע 
 ב תכליתימבנה ר

 קיבוץ דביר
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                  

חשמל, תאורה, תקשורת וגילוי אש
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 מפרט חשמל, מתח נמוך ותקשורת – 40פרק 
 

 הערות כלליות 40.1
 

הטכני הסטנדרטי  ולמפרט ותקנותיו בתשי"דכל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל  .1
 משרדית בהוצאת משרד הביטחון שנערך ע"י הועדה הממשלתית הבין בנייהלעבודות הכללי 

 המפרט נמצא ברשותו וכי צרפו למסמכי החוזה. . הקבלן מצהיר בזאת כיהמעודכן ביותר
 

כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע  .2
עבודה וכן כל העבודה הדרושה עד להשלמתו המוחלטת של המתקן ותפעולו, כולל בדיקת ה

 וכן אחריות שנתית. המתכנןוחברת החשמל או בודק מוסמך 
 

אם הקבלן ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכד' בין אם במסמכים עצמם, אם באי  .3
של המדויק שהוא בקשר לתוכן  התאמה לחוקים, צווים, תקנות וכו', או שיהיה לו איזה ספק

 בכתב. מכתב זה יש למסורוהמפקח  מנהל הפרויקטאיזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך ל
 התשובה תשלח לכל המשתתפים  ,ימים לפני התאריך שנקבע להגשת ההצעות  7לפחות 

 החומר להגשת הצעות( בכתב.  )מחזיקי
 

למדוד במדויק  ח באחריות הקבלן אשר חייבכל המידות של הלוחות ושל מקומם הפיזי בשט .4
 בפרוייקט. ולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין את הלוחות

 

כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים בחוזה זה או  .5
ע"י   להכרעת בורר דין יחיד שיתמנה בחלקים ממנו למעט עניינים הדנים בתנאיי תשלום יובאו

 םהאינג'ינרייתמנה הבורר ע"י יו"ר אגודת  דים בהסכמה. בהיעדר הסכמה כזאתהצד
והארכיטקטים בישראל. חתימת הצדדים על מסמך זה תיחשב כחתימה על שטר בוררות 

לקבל החלטות חלקיות או להוציא צווי ביניים, לפסוק בדרך של מטרה  ולבורר ניתנת הרשות
 שהם לצדדים.לא יהיה קשור בדינים כל והוא

 

כולל דגם,  על הקבלן להגיש בהצעת המחיר רשימה של כל הציוד שעליו ביסס את הצעתו, .6
ללא רשימה זאת יהיה הקבלן חייב להתקין ציוד לפי דרישות המתכנן   יצרן ומספר קטלוגי.

 לידו אחרי בדיקת ההצעות. שימסרו
 

לפיו מתבצעות העבודות מהסוג  הקבלן יבצע את כל העבודות בהתאם למפרט הטכני בפועל .7 
את הנושא לפני תחילת העבודות  הזה, הקיים אצל המזמין, באם קיים. באחריות הקבלן לברר

 ולנהוג על פי הנחיות המזמין בתוקף.
 

עבודות הזמניות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע הפרויקט יהיו כלולות במחיר הכללי של  .8 
 .ההצעה ולא ישולמו בנפרד

 

על הקבלן להתייחס לתתי הפרקים הרשומים בסעיף בכתב הכמויות ,לרבות הסעיפים הנלווים    .9 
 לתת הפרק הרשום במפרט הכללי לעבודות בנייה.

 
   :הצהרת הקבלן

 
זה זה והוא קראם והבין הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז חו

 .את תוכנם
לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות  קיבל את כל ההסברים אשר ביקש

 המוגדרות בהם.  
חוזה זה והינה חלק בלתי ניפרד ממנו.  המפרטים הכללים \הצהרה זו מהווה נספח למכרז

  המצוינים במכרז.
  אינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון.חוזה זה ש

 
 
 

__________________                                         ________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                ת א ר י ך
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 המפרט המיוחד לעבודות מתח נמוך 40.2

 
 לליכ 

והנוגע לסעיפים המתאים  של המפרט הכללי, 08 כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרק
 היחידות הנקובים בכתב הכמויות. הנו כלול במחירי ,המתאימים שבכתב הכמויות

 נדרשת בדיקת קרינה ע"פ הנדרש במוסדות המממנים.

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

ובמפרטים הינם  כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות
כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור   כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 במחירי היחידה השונים: לעיל, כל המוזכר להלן כלול

 
 בדיקת המתקנים לרבות התשלום בגין הבדיקות. א.
 שנוי עומק חפירה בהצטלבות עם שירותים אחרים. ב.
 התאומים הדרושים. ג.
 מהדקים למיניהם. ד.
 .וצנרת כלליתצינורות מעבר  ה.
 .או מדרכה מכל סוג שהוא פתיחת אספלט קיים ו.
 חפירות וחציבות  שונות. .ז

 .והצפה ץחוח. תאורת 
 

 אלא אם צוין אחרת. -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור 

כל כללי הבטיחות, ו במקרה ויש צורך לבצע הזנות זמניות תבוצענה ההזנות לפי חוק החשמל
 החברה המחלקת בקיבוץ. ולפי דרישותלרבות שילוטם ובתאום מלא 

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

תשולם בגינם כל תוספת  יבוצעו ע"י הקבלן ולא גורמי תשתית חיצונייםהתאומים בשטח עם 
 ית.כספ

 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. 
 של הפרויקט. על הקבלן לבצע את העבודה על פי הוראות המפקח ובהתאם ללוח הזמנים הכללי

תיקונים  יהיה רשאי לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש ביצועמתכנן ה - טיב העבודה
עד אישור  חשבונו כל הליקויים יתוקנו על ידי הקבלן ועל ,לקויים בטיב העבודהבמקרה וימצאו 
 בכתב מהמתכנן.

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

החברה המחלקת בקיבוץ דרישות ,  בתוקף, התקן הישראלי, המפרטים הטכניים הבין משרדיים
 והמתכנן.

 י תחילת העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח/מתכנן באתר.לפנ
, ביקר כולל התכנון האדריכלי יקף המכרזעם הגשת ההצעה הקבלן מאשר כי למד היטב את כל ה

העבודה על מנת להכיר את כל התנאים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה, בדק את  במקום
הסתייגויות כשלהן או דרישות  ואין לו למצוין במסמכי המכרזאפשרויות הביצוע בהתאם 

 נוספות.
 .לא תתקבל כל בקשה לתוספת מחיר בגין דרישות הנובעות מכך

המתכנן תו ת"י. לפני ההתקנה יש לאשר את הציוד והחומרים אצל  שאוייכל הציוד והחומרים 
ידי נציגי הרשות המקומית וכל גורם אחר אשר יוסמך על  , מתכנן, אדריכל הפיתוח,הרלוונטי

 החוק.
או  המתכנןאם השתמש הקבלן לבניית חלקים של המתקן בציוד וחומרים שלא אושרו על ידי 

 ו/או המזמיןהמתכנן או למפרטים הטכניים, רשאי  אם נעשתה עבודה שאינה מתאימה לתוכניות
. כל ההריסה או להחליפו החלק המסוים של המתקן להפסיק את הבניה ולהורות על הריסת

ו/או  המתכנןציוד והחומרים שיובאו לאתר, ועל פי דעת  ו על חשבון הקבלן. כלוהתיקון יעש
אינם מתאימים לחוזה, יורחקו על ידי הקבלן, על חשבונו תוך פרק זמן שייקבע. אם לא   המזמין

 להרחיק כל החומר על חשבון הקבלן. ו/או המזמין המתכנן עשה כך, רשאי
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 רת, מיזוג אוויר וגילוי אשתקשו תאורה, חשמל, וביצוע תכנון 40.3
 

 .הקבלן המבצע לבצע את העבודה לפי הנחיות יועץ החשמל מטעמועל 
 

 וכו'. , גילוי אש* כל האמור בסעיף זה מתייחס לעבודות חשמל, תקשורת, תאורה
 

יתוכנן ויבוצע לוח חשמל למבנה בתוך ארון פוליאסטר שימוקם  שלכל הפחותמובהר בכך 
תכלול ייצור והתקנת לוח לפי הנחיות מתכנן החשמל  ההעבוד –בנישה שנקבעה לשם כך 

מטעם הקבלן לרבות כל האביזרים, חוטים, מאמ"תים, מפסקי חירום ושאר אלמנטים 
 שיתוכננו ע"פ חוק.

 
 

 

, דוד, מזגנים, תאורה, גלאי כמות נקודות החשמל והתקשורת )טלפון, טלוויזיה, אינטרנט  .1
אין הגבלה  –וכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין ורט שי( תיקבע בהתאם לתכנון מפוכו' אש

, וזאת ע"פ דרישה של משרד לכמות הנקודות והנ"ל יוחלט משיקולי תכנון ולא כמות
 החינוך, מפעל הפיס וכל תקן רלוונטי לחישוב כמות מינימלית.

 

 המערכות יעברו ,המבניםבתוך ובתעולת ייעודיות, כל מערכות החשמל יעברו בשרוולים   .2
הכל כלול בעבודות  – (תשתית בתעלה חיצונית ע"ג הקירות בשום פנים לא תעבור) בקירות

 וע מושלם.יצלב
 

 הארקת יסוד תבוצע בהתאם לתקנות החשמל. .3

 כל עבודות החשמל והארקה יבוצעו בהתאם לגודל החיבור הנדרש ולחוק החשמל. .4
 

 ננו ויבוצעו ע"י הקבלן.עבודות החשמל יכללו בדיקת בודק מוסמך ללוח/ות המבנה שיתוכ  .5
במידה ותהיה שלילית על הקבלן לבצע תיקון מתאים ע"מ  –הבדיקה תהיה חיובית 

 בכל מקרה שהוא כל העלויות ע"ח הבלעדי של הקבלן. –שהבדיקה תעבור לפי הנחיות הבודק 
 

ובדיקת התחממות  בדיקת בודק קרינה אלקטרומגנטיתלכל הפחות עבודות החשמל יכללו   .6
 המבנה שיתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן.ללוח/ות 

במידה ותהיה שלילית על הקבלן לבצע תיקון מתאים ע"מ  –הבדיקה תהיה חיובית 
 בכל מקרה שהוא כל העלויות ע"ח הבלעדי של הקבלן. –שהבדיקה תעבור לפי הנחיות הבודק 

 

חוטים, עבודות החשמל, התקשורת, התאורה וגלאי האש יכללו את כל החיבורים, הכבלים, ה  .7
רשו לטובת העבודה לרבות עבודות העפר, חפירה/חציבת תעלות ומילוי חוזר דהגידים שיי

 דיונות עד למפלס הקרקע המתוכננת )במקרה ויהיו חיבורים תת"ק(. בחול

 נדרש אישור מכון התקנים עבור גלאי האש .8

 נדרשת הצגת חישובי תאורה לכל אלמנטי התאורה במבנים. .9

 מזמין את אביזרי הקצה.יש לאשר דרך המתכנן וה .10
 

 תאורה .11

יובאו לאישור המזמין והמתכנן ויהיו ע"ח הקבלן כחלק מהמחיר  גופי תאורת פנים המבנה -
 הפאושלי לחוזה.

ויהיו ע"ח הקבלן כחלק  יובאו לאישור המזמין המבנהחוץ גופי תאורת הצפה על קירות  -
 מהמחיר הפאושלי לחוזה.

 

 מערכות מיזוג אוויר .12
האוויר יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן לפי התקנות הרלוונטיות ליצירת כל מערכות מיזוג  -

 מיזוג אוויר ראוי בכל חלקי המבנה.

מתכנן בכתב והצגת המיזוג לא יותקן לפני שיובא מפרט מלא של המגזן המוצע לאישור  -
 האישור למזמין.

 יאושרו ביצוע מזגנים של חברות טורנדו, אלקטרה, תדיראן או ש"ע להם. -

צנרת גז  ,מעברי שרווליםיכללו את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל  העבודות -
 שביעות רצון המזמין.לביצוע מושלם ואיטום המעברים והכל  וחשמל בכל אורך הנדרש,
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 מערכות לגילוי אש  .13

חיווט, צופרים, גלאים חייגן, רכזת, את כל האביזרים הנדרשים ) תכלול מערכת גילוי אש -
 חיבור והפעלה מושלמת.לרבות וכו'( 

הרלוונטיים והוראות  חייגן אוטומטי יותקנו ע"פ התקנים הישראלייםוהרכזת גלאים  -
 רשות הכיבוי והגופים המממנים.

במיקום ובכמות לפי אישור רשות הכבאות המקומית ואביזרי כיבוי אש  יותקנו מבניםב -
באחריות ושר על ידם ותאולפי תכנית הבטיחות שתוגש לידם וקצין הבטיחות של המועצה 

 הקבלן.המתכנן מטעם 
 

התקנים לתקינות מערכת  בדיקת חיובית של מכון באחריות ועל חשבון הקבלן לבצע
 גלאי העשן ו/או התוספת למערכת גלאי העשן.

 

מיזוג אוויר, תכנית מערכות גילוי אש, תאורה, על הקבלן להגיש תכנית חשמל,   .14
נוסף למפרט רכיבי החשמל שבכוונתו תכנית לוח חשמל ותכנית הארקת יסוד ב

 להשתמש בפרוייקט.
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 תכנון, רישוי וביצוע 
 מבנה רב תכליתי

 קיבוץ דביר
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                  

 עבודות מים וביוב
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 עבודות מים וביוב – 50פרק 
 

 אהמתקני תברו . 50.1
 

ולהל"ת הרלוונטים  כל מערכות התברואה יהיו מותאמים לתקנים הישראלים הרלוונטיים 
 למועד זה על כל חלקיהם.

 

 צנרת .6
 כל ציוד ההולכה וציוד הקצה יובא לאישור המתכנן ויהיה בהתאם לתקנים הרלוונטיים.

 הקבלן יעביר למזמין את אישור המתכנן בכתב.
 ונטית.יהיה בעל הסמכה רלומתקין הצנרת 

 
 הקבלן יגיש למזמין אישור על בדיקת לחץ מים.

בין היתר יידרשו בדיקות אטימות והידראוליות או כל בדיקה נוספת שידרוש המזמין או 
 המפקח מטעמו.

 

 אביזרים למים חמים וקרים .7
, כיורים, כלים ברזים מכל הסוגים הרלוונטים וכן סוללות למטבח ושירותים אביזרים כגון

 כד' נדרשים באישור המזמין או האדריכל טרם הזמנתם.ו סניטריים 
 

והתאם  בכל כמות שתיקבע בתכניות הביצועלמים חמים וקרים  קבועותבכל מקרה 
 לדרישות הגופים המממנים והתקנים הרלוונטיים.

 
 

 קבועות תברואתיות ואביזריהן .8
 

 טיב ודגם הקבועות יובאו לאישור המזמין.
 

 מערכת דוד חשמלי .9
 ע"פ דרישות התכנון והגופים המממנים. יםספק ולהתקין דודעל הקבלן ל

ו/או מפעל  מעלות צלזיוס( 45בדוד יותקן מגביל טמפרטורה לפי הגדרת משרד החינוך )
 .הפיס

 שנים על המוצר. 5הקבלן יספק אחריות למשך 
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 חיבורי מים וביוב .10
ולאחר , הקיבוץ הקבלן יתחבר לתשתית מים וביוב הציבוריות בתיאום עם נציגי תשתיות 

 שמתכנן התברואה יתכנן את החיבורים בהתאם.
 

לפי  ביוב תוך תיאום עם נציגי הקיבוץהמתכנן התברואה יתכנן את כל חיבורי המים ו
 התקנים הרלוונטים ועד להפעלה תקינה של המערכות ואכלוס המבנה.

 ן.הקבלן יחוייב בביצוע כל העבודות לפי תכניות המתכנן שיאושרו ע"י המזמי
 

 :ההתחברויות יכללו לכל הפחות את הבאים
 

כל השוחות ותאי הבקרה בכל הקטרים והעומקים מחוליות בטון ו/או מחומר אחר  -
שיידרשו ויתוכננו ע"י מתכנן התברואה מטעם הקבלן לרבות אספקה והתקנה כולל עבודות 

 עפר וכל שיידרש לטובת ביצוע העבודה.

וחיבורם למערכת הביוב מפי.וי.סי בכל קוטר ב אספקה והנחת קווי ביותעלות וחפירת  -
לפי עד למפלס הקרקע המקורי ווסרט סימון לרבות מילוי חול דיונות )החדשה והקיימת( 

 תכנון מלא של מתכנן התברואה מטעם הקבלן.

תכנון וביצוע החלפת מפרט מים )"גמל"( משולב בהידרנט במקום מפרט קיים  -אם נדרש  -
י מים, פירוק וסילוק המפרט הקיים, ייצור אספקה והתקנת תיאום וניתוק קוו לרבות

שעון קריאה  כגוןכל האביזרים הנדרשים למפרט ע"פ יועץ התברואה ) מפרט חדש לרבות
, ספחים, זוויות, רקורדרים, שסתומי אוויר, מגופים, ברזים שיבחר המזמיןמרחוק דגם 

באופן מושלם ההתקנה תתבצע , כדוריים, שרוולי פי.וי.סי, צנרת פוליאתילן מצולב וכו'(
 לרבות שחזור החיבורים הקיימים כולל החיבור החדש.

 ע"פ דגם שיבחר המזמין.תכנון וביצוע יציאת מים למבנה לרבות שעון קריאה מרחוק  -

חפירת תעלות ואספקה והנחת קווי מים מפוליאתילן מצולב בכל קוטר וחיבורם למפרט  -
עד למפלס הקרקע המקורי וסרט סימון ול דיונות חדש שבוצעו ע"י הקבלן לרבות מילוי ח

 ולפי תכנון מלא של מתכנן התברואה מטעם הקבלן.
 
 
 

 הרלוונטי מטעם הקיבוץ.  כל ניתוק של מערכת חיה תהיה בתיאום עם הגורם
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 תכנון, רישוי וביצוע 
 מבנה רב תכליתי

 קיבוץ דביר
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                  

פיתוח, פירוקים, התאמות וחיבור בין 
 מבנים
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 מות וחיבור בין מבניםפיתוח, פירוקים, התאמפרט  – 60פרק 
 

 עבודות עפר, הכשרת שטח והכנה לביסוס 60.1
 

או  חפירה ומילוי שיצטרך באופן ידניחישוף, יבצע את כל עבודות העפר, הקבלן  . 60.1.1
 מכני בכל צורה שתידרש לטובת הקמת המבנה.

 .יסולקו למיקום שיעביר הקיבוץכל עודפי החפירה  שתיווצרנה מהעבודות 
 
 

הכוללות הידוק שתית לאחר חפירה, ריסוס בחומר  יבצע עבודות הכשרת שטחהקבלן  . 60.1.2
 קוטל שורשים והידוק מבוקר של מילוי ומצעים בשכבות.

 
 ק והריסהעבודות פירו 60.2

 
 :כחלק מעבודות ההכנה להקמת המבנה יצטרך הקבלן לפרק את הבאים

 
 

, עצים וצמחים ויסלקם/יעתיקם מהאתר, זאת ע"פ הנחיות ום שיחיםגזהקבלן י . 60.2.1
היועצים ולאחר כל טיפול הנדרש מול גורם חוץ המטפל בנושא, לרבות תיאום מול 

 פקיד יערות קק"ל האיזורי.
 

יבצע הסדרה וביטול תשתיות השקייה מקומיות )צינורות המשקים את ן הקבל . 60.2.2
 השיחים שלגיזום( והעתקת צינורות להשקיית העצים המועתקים.

 כל טיפול מול פקיד היערות האזורי של קק"ל יהיה באחריות הקבלן ובאמצעותו.
 

 .יםופיתוח המבנ סף הנמצא בשטח ההקמהכל אלמנט נויפרק ויערום הקבלן  . 60.2.6
סמוך לפי הוראת המזמין או לחילופין יפונו מהאתר לאתר  יועברו למקוםהחומרים  

 פסולת מורשה בכפוף לדרישת המזמין בנושא.
 

יפרק ויחזיר כל אלמנט הדורש פירוק לצורך התחברות לתשתיות קיימות הקבלן  . 60.2.7
 שטח העבודה.ב

 
ולא ישולם בעבור  העבודותי לביצוע עלות ביצוע כל האמור לעיל הינה כלולה במחיר הפאושל

 הנ"ל תשלום נוסף.
 

 עבודות פיתוח וחיבור בין מבנים 60.3
 

חיבור אדריכליים וקונסטרוקטיביים מתכנני הקבלן יהיה אחראיים לתכנון פרטי  .60.3.1
שנאמר בפרקים  הקיימים כפי המבניםבין  איטום אנכיים ואופקייםלרבות פרטי  

 ון וביצוע.המתייחסים לעבודות תכנ
 

לאשר את פרטי הביצוע ו/או  המזמין שומר את הזכות )כמו בכל שאר התכנון( שלא 
 את שינויים ו/או להעביר פרטי ביצוע המקובלים על המזמין לביצוע הקבלן.לדרוש  

 
בכל מקרה שהוא הקבלן יהיה מחוייב בביצוע של הפרטים המאושרים ע"י המזמין  
מטעם הקבלן ובין אם הועברו לקבלן פרטים אחרים אושרו פרטי המתכנן בין אם ) 
 המאושרים על ידו(. 

 
לרבות ביצוע עבודות בתחומי האתר, גישה  ישבילהקבלן אחראי על תכנון וביצוע  .60.3.2

ס"מ לאחר הידוק, אספקת חול  20של  ותעפר, אספקה, פיזור והידוק מצעים בשכב
 שות.ים עד לקבלת אישור נגיוכל הנדרש לביצוע השביל
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 ריכוז סעיפים – חיבור לתשתיות קיימות 60.4
 

 להלן ריכוז סעיפי ההתחברות לתשתיות ציבוריות וקיימות מתוך שאר חלקי המפרט:
 

 (1סעיף  40.3)לפי תת פרק  חשמל ותקשורתלחיבור  . 60.4.1
 

 

 
ולאחר  הקיבוץ החברה המחלקת שלבתיאום עם  למקור הזנה קיים אך ורקהקבלן יתחבר 

 אישור החברה המחלקת לתכנון שיגיש הקבלן.
 
 

 (5עיף ס 50.1 תת פרק)לפי  חיבור לתשתיות מים וביוב . 60.4.2
 

 הקבלן יתחבר לתשתית מים וביוב הציבוריות בתיאום עם נציגי תשתיות הקיבוץ
 ולאחר שמתכנן התברואה יתכנן את החיבורים בהתאם.

 

 
 נזקים בעת חיבורים לתשתיות קיימותהחזרת המצב לקדמותו לאחר ביצוע  . 60.4.3

  
יגרור את הקבלן  – העבודותקיימים וחדשים עקב ביצוע  לאלמנטיםכל נזק שיגרם 

 לתיקון הנזק והחזרת המצב לקדמותו כולל אזור שטח התארגנות.
 הנ"ל באחריותו ועל חשבונו הבלעדי של הקבלן.

 
 כל עבודות פירוק שתידרשנה במתחם יבוצעו ע"י הקבלן. 

 פירוק תמיד יתבצע בזהירות לצורך שימוש חוזר של האבנים.ה
שכבות המילוי, החול והמצעים יחפרו ע"י הקבלן בזהירות ייתרה ותוך כדי מיון 

 החומר ע"מ שיוכל להשתמש בו בשנית לכיסוי מחדש.
החזרת הריצוף לאחר ביצוע תשתית תת קרקעית יכלול כיסוי התשתית בחול נקי, 

ידוקו, החזרת המצעים והידוקם, החזרת החול הכל לשחזור החזרת המילוי תוך ה
 מלא לשביעות רצון המזמין.
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 רישוי וביצוע תכנון,עבודות סיכום  ל
בהתקשרות  מבנה רב תכליתילהקמת 
 פאושלית

 
לרבות פרקיו, תתי פרקיו וסעיפיו  זההקבלן מאשר בחתימתו שכל המצויין במפרט 

מבנה רב רישוי וביצוע  תכנון, ל י לחוזההינו חלק בלתי נפרד מהסעיף הפאושל
 מטעם המועצה האזורית בני שמעון בקיבוץ דביר תכליתי

 
 

 
 :מבין הקבלן בזאת ומאשר בחתימתו שיתכנן ויבצע את העבודות למכרז לפי הבאים

 
 .שבמסמכי המכרז התכנון האדריכלי .1

 מטעם הקבלן כחלק מעבודות מכרז זה התכניות שיוכנו ע"י מתכננים  .2
 אישור המזמין(. )לאחר    

 המפרט המיוחד )מפרט זה(. .3

מפרטים אחרים והוראות המתכננים מטעם הקבלן כחלק מעבודות מסמך  .4
 זה.   

 התקנים הרלוונטיים ע"פ חוק. .5
 

סתירות בין המסמכים הנ"ל יאותרו ע"י הקבלן ויובאו לקבלת החלטה סופית 
 מהמזמין.

 
מכל סוג עליו להודיע למזמין בכל מקרה בו הקבלן מזהה סתירות או חריגות 

 בהקדם.
התקיימה סתירה בין מסמכים ולא זיהה זאת הקבלן וביצע פרט מסויים ללא 

רשאי המזמין לדרוש פירוק הפרט וביצוע מחדש לפי  –הבאתו לשיפוט המזמין 
 בחירתו ללא עלות, תשלום ו/או שיפוי לקבלן עבור כך.

 



 

 'דנספח 
 
והקמת  יתכנון, רישו

מבנה רב תכליתי בקיבוץ 
    דביר

 

 -התוכניות
 ()מצורפות
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תכנון, רישוי וביצוע מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר
תכנון, רישוי וביצוע מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר

1עמוד   31/03/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

הקמת מבנה רב תכליתי

01

הקמת מבנה רב תכליתי 01
עבודות ההקמה/בניה יכללו את כל הנדרש לביצוע מושלם, לפי

המפורט בתכניות בכללותם. חלה על הקבלן חובה להעלות

אי-התאמות במעמד הגשת הצעתו.

כל המופיע בתוכניות יכלל כחלק מהמחיר הפאושל למבנה (לא

 מ'1מדובר על עבודות פיתוח אלא רק מה שמופיע במבנה כולל  

מסביב למבנה).

עבודת תכנון, רישוי והקמת מבנה רב תכליתי כולל כל הנדרש01.0001

לקבלת היתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה, תשלומי

אגרות ככל הנדרש, העסקת כל היועצים הנדרשים לצורך הוצאת

היתר ותכנון המבנה, הפקת סט תכניות מלא לביצוע לאישור

המזמין, עבודות ביסוס, שלד, גמר, תשתיות פנים מכל סוג  - תכנון

+ ביצוע תשתית ואביזרי קצה קבועים - חשמל, תאורה, גילוי אש,

תקשורת, ביוב (כולל אביזרים סניטריים), מים (כולל אביזרים),

אלומינים, נגרות, מסגרות, מיזוג ועוד..., כולל התחברות לתשתיות

קיימות (מים, ביוב וכל הנדרש), יכלל כחלק מביצוע העבודות

הפאושליות כולל התשתית לפי התכניות האדרכיליות המנחות

ותכניות היועצים מטעם ועל חשבן הקבלן, בצורה מושלמת (שים לב

לתשתיות חשמל ומים), תכנית עדות וכל הבדיקות הנדרשות ע"פ

תנאי המכרז ומסמכיו. לפי תנאי המכרז לרבות כל המצוין בתכניות

האדריכליות והתכנון, המפרט המיוחד לעבודה (יש לקרוא בעיון),

המפרט הכללי לעבודות הבניה, וכל התקנים הישראליים

הרלוונטיים - הכל לביצוע מושלם לשביעות רצון המזמין לרבות כל

הבדיקות והאישורים הנדרשים לצורך קבלת טופס אכלוס למבנה,

אישור מפעל הפיס (כולל ביצוע כל דרישותיו) ואישור היועצים

היקף גבולות העבודה המוגדרים לסעיף זה הינם לביצוע הפרויקט.

. שאר השטחים מוגדרים כשטח מ' מסביב לכל המבנה 1המבנה +   

לפיתוח ותשתיות חוץ.

 מ"ר - אין נתון זה ישמש כבסיס323שטח המבנה ברוטו - כ-  

1.00פאושללהתחשבנות כלשהי אלא מובא לידיעה בלבד.

סה"כ להקמת מבנה רב תכליתי

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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2עמוד   31/03/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כ לתכנון, רישוי וביצוע מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר
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הקמת מבנה רב תכליתי01

סה"כ

17.00%מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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 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: 

 8/ה/2020מס'  פומבימכרז 
 והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר  יתכנון, רישו

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח  .1

( הערבות""סכום )במילים: ______________________________ ש"ח( )להלן: 
 (."הנערב"שתדרשו מאת _____________________________ )להלן: 

 
סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מפעם לפעם על ידי  .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
לחודש  15 -שהתפרסם ב, הידועחודש 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.  הכום הערבות בשיעור העלייהמדד היסודי, יוגדל ס

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנקוב 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה  .3

ומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, או לדרוש מאתנו, מפעם לפעם, סכ
ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות, 
בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם, לא יעלה על סכום הערבות 

 בתוספת הפרשי הצמדה.
 
)שלושה( ימים  3תב ולא יאוחר מאשר תוך אנו נשלם לכם, מייד לפי דרישתכם הראשונה בכ .4

ממועד קבלת דרישתכם, כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות ובתוספת 
הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח 

יו את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב
כלפיכם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר 

 כלשהו את תשלומו של סכום הערבות, כולו או מקצתו. 
 
ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו  _/_/_ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .5

לא תתקבל. לאחר תאריך זה  בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה. דרישה בפקס או במברק
 תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 __________________________ תאריך: __/__/__
 חתימות וחותמת הבנק           
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 ' זנספח 
 
והקמת  יתכנון, רישו

מבנה רב תכליתי 
   בקיבוץ דביר 

 
 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

 
 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 8/ה/2020
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2 

 
  חוזהל יוחדיםמ נאיםת - ז' נספח

 8/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
 8/ה/2020
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 תאריך: __________                                                                                               
 
 

 לכבוד:
 

____________________ 
 

 שלום רב !
 

 
 8ה//2020למכרז מס'  צו התחלת עבודההנדון: 

 
 _________________-ל הריני מורה בזאת בהמשך להמלצת ועדת  המכרזים, .1

 תכנון,רישוי והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר .: פרויקטלהתחיל בביצוע 
 

 .חודשים (שבעה עשר) 17ביצוע הינה תכנון ו תקופת  .2
 

 .                      תאריך צו התחלת העבודה הינו .3

 .                      תאריך גמר ביצוע העבודה .4

 .                  היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה .5

  נציג המועצה .ח על עבודות נושא חוזה זה הינו וקפיה .6

 צו התחלת עבודה כדלקמן:ימים מיום מתן  שבעהעליך להמציא תוך  .7

 .ולוחות זמניםאופן ודרכי ביצוע העבודה  .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
 8/ה/2020
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 2'ז סמךמ

 
 מבנהה שלמתה עודתת

 
 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.
 
 
  דבירקיבוץ תר: א

 
 8/ה/2020:  'סמ וזהח
 

 
 קבלןה םש

 
  .תכנון,רישוי והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר :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
 8/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
 

 
 דבירקיבוץ  תר:א

 
 8/ה/2020:'סמ וזהח

 
 קבלןה םש

 
 : פרויקטה םש

 והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר  יתכנון, רישו
   

 .               מבנהה שלמתה אריךת
 
  תאריךמ אשונהר מסירהב נדרשוש תיקוניםה לכ תא יצעב הקבלןש אשריםמ טהמ חתומיםו הנא

 .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
 8/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
 8/ה/2020
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 5'ז סמךמ
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 

 
 כבודל

 .שמעוןמועצה אזורית בני 
  

 
 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה
 

 
 "מ _________________________________________________________חה נוא
 
 תכנון,רישוי והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר  :בודותע יצענוב שרא
 
 8/ה/2020 'סמ וזה"י חפע מועצה אזורית בני שמעון 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 
 .8/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

 .8/ה/2020
 
 

 חתוםה לע אנוב לראיהו
 
 

 
___________     ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      
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 6'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוםס עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 8/ה/2020
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 6'ז מסמך
 

 יוםס עודתת
      

 
 כבודל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 8/ה/2020 חוזה מס': נדוןה
 

 תכנון,רישוי והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר . : עבודהה הותמ            
 

 
 םה ףא הןב הכרוךו בדקה בודותע כלו חוזהל התאםב הושלםו וצעב מבנהה י, כזהב אשרל ריניה
 .מלאהה צוניר שביעותל חוזהל התאםב
 
 
 
 
 
 
 ______________ ופיתס סירהמ אריךת
 
 
 
 
 _____________ תימהח  ________________ םט, שפרויקה נהלמ
 
 
 
 
 _______________ אריךת
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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 

 
  8ה//2020כמפורט במכרז  ה"(מועצה") מועצהלבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי ה .1

תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים,   תכנון,רישוי והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר 
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 הכרוך בה, ולמלא אחר 

ופקודת  1954 -ודה, תשי"ג הוראות כל דין. בכלל זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העב
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם  1970 -הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 

, ניטול על והוראות מפקח הפרוייקט ומנהל העבודה בפרוייקטה מועצלהוראות הבטיחות של ה
בקשר ה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם מועצעצמו את כל האחריות כלפי ה

לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על 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 מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או לאחר שנקבל מ .8.1
אנו מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר  -שהיא מהוראת הבטיחות  כלחריגה 

 ההתראה שנקבל מממונה הבטיחות של המועצה. במכתבבהתאם לאמור 

יגה מהמועצה התראה שניה על חר מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אולאחר שנקבל מ .8.2
אנו מתחייבים לשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בשיעור  -כל שהיא מהוראת הבטיחות 

 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 מתחייבים לנהוג על פי החלטות מ אנו -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
ו למי מטעמה ו/או לעובדינו ו/או לקבלני לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/א

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,

משנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם עובדינו, שלוחינו, אלה הנתונים למרותנו, קבלני ה 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
שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני 
המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או 

רמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נג
 כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד  מועצהאנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות את ה .11
דין שייפסק כנגדה, לום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד המועצה ו/או פסק שוכל ת

 רבותבין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהמועצה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, ל
צאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, אנו מתחייבים לשלם כל הו

סכום כאמור, במקום המועצה או למועצה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למועצה, לרבות 
ות ושכר טרחת עורך דין. המועצה מצידה מסכימה לאפשר לנו להתגונן בכל תביעה הוצא

 כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט המועצה.

 
 _______________________________________________ הקבלן: שם

 
 מורשי החתימה מטעם הקבלן: שמות

 
 ____________________שם

 
 כתובת__________________.ז._________________ 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

תכנון  " 8/ה/2020מכרז ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 ",רישוי והקמת מבנה רב תכליתי בקיבוץ דביר.

 בתצהיר זה:

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-וי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )ריש     -    "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  8ה//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 

 
 






