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 אריך: __/__/__ת
 

 כתב הצהרת קבלן
 

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון 

 )להלן "המועצה"(
 

 10ה//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.

 
 רהמועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ברם ההצעה תישאאני מסכים ומאשר כי  .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 

 יי על ידכם לקיים התחייבויותימיום קבלת ההודעה על קבלת הצעתי. נתקבלה הצעתי ונדרשת
 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 ערבות,לחתום על ההסכם והחוזה המצורפים .4.1
ית לחלט את הערבות על כך. אם לא אחתום במועד הנקוב לעיל, תהיה המועצה רשא

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 מתאריך קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את ימים  7להתחיל בעבודה תוך  .4.2
( ימי  לוח מאתיים ארבעים) 240תנאי החוזה תוך תקופה של ההתחייבויות והעבודות לפי 

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

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

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

 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 ואני מסכים לכך, כי הוצאות ביול החוזה, במידה ויחולו, יחולו עלי בלבד ואני  ידוע .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
כדי לגבות התראה נוספת, ואני מוותר מראש על  כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו 

 הערבות הנ"ל .

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

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

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

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

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

 הדרום.
 
 
 
 
 
 
 
 

___________       ______________ 
 חותמת                  תאריך  
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 10ה//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

 10ה//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
 ויכוחל   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 ישא אל המועצהו תאימהמ טוחב

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 לע, נקוטי קבלןה 
,  וח, רטפונות, שדמהא 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 וכניותת  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 

 ותכנית מעודכנת לביצוע תועבר לקבלן.לקבלן, 
 
 
 " 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 ודדמ  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 

 בודהעה 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/יריה: עמתאימהה  ציבוריתה רשותע"י  ה םג  עבודהה קבלתב  תיותנהמועצה,  מ
 '. כוו 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 ₪,  1,000בסך 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
 

 10ה//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 
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הקבלן: ___________________________ חתימת

2 למכרז טכניות ודרישות -  הנחיות המיוחד המפרט



 - הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז00

תיאור ותנאי העבודה

פיתוח תאורה ותקשורת בקיבוץ משמר הנגבהמפרט מתייחס לביצוע עבודות 
המצורפות למכרז זה. 

כללי00.1

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

המיוחד, סעיפי כתב הכמויות, התוכניות והפרטים המצורפים, התקנים
הישראליים והתקנים של ארצות אחרות (בהעדר תקנים ישראליים)

באורח מקצועי נכון ובכפיפה לכל ההוראות, החוקים, הצווים והתקנות.

תוכניות ביצוע.2
למכרז/חוזה זה מצורפות תוכניות מלאות בכל התחומים הרלוונטיים

לביצוע. 

הנחיות מיוחדות0.2

מתקנים.1

עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל, קוי דאר, קוי מים,.1
התקשרות משרד  אנשי  ובהשגחת  אשור  בתאום  יבוצעו  וכו'  ביוב 
המפקדות או  הרשויות  וכן  מקורות  החשמל,  חברת  ("בזק"), 

הנוגעות בדבר.
על.2 ויתוקן  הקבלן  של  באחריותו  יהיה  למתקנים,  שיגרם  נזק  כל 

חשבונו לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על.3

חשבונו לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.

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

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

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

העבודה.

תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע.3
כל מטרה לצרכי  והן  וחומרים אחרים  מילוי  עפר,  לצרכי העברת  הן 
מצויידים רכב  כלי  באמצעות  ורק  אך  התנועה  תבוצע  שהיא,  אחרת 

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

המלאה של המפקח.

הקבלן: ___________________________ חתימת

3 למכרז טכניות ודרישות -  הנחיות המיוחד המפרט



סילוק עודפים ופסולת.4

:לצורך סעיף זה יוגדר כפסולת

- עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים הקיימים באתר ו/או של הקבלן.
ו/או נוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן - פסולת הקיימת באתר 

והתארגנותו בשטח.
- חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשמש למילוי – לדוגמא "נאזז", או

חרסית שמנה.
- כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.

- כל חומר זר או פסולת אחרת.

ועל חשבונו מחוץ לאתר כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן 
העבודה לרבות אגרות וכל הנדרש לפינוי חוקי ומושלם.

פינוי הפסולת יהיה לאחר קבלת אישור המפקח בכתב, ובתאום עם
הרשות המקומית.

זה הרשות אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום  המקום 
להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל יתואמו על ידי הקבלן, עם הרשות
המקומית, על אחריותו ועל 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
ובין אם לאו, העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים 

ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.

סידורי השטח בגמר העבודה.5
עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות,

שיירים וכל הפסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו.

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

קבלת העבודה.

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

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

שטח ההתארגנות יהיה בתוך אתר העבודה לפי הגדרת גבולותיו בתכניות
הביצוע.

על הקבלן לגדר את אתר העבודה בגדר קשיחה דוגמת
 הגדר תוקם בביצוע הקבלן– מטרים 2"איסכורית" בגובה 

וע"ח הבלעדי.

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

תנאי מזג-האוויר והמשתמע מהם.

הקבלן: ___________________________ חתימת
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על הקבלן לדאוג לכל סידורי המגן הדרושים להגנה על חפירות או שטחי
העבודה ו/או חומרים שהביא לאתר מפני  פגעי  מזג-האוויר והצפות.

הובלות.8
כל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב כהכרחית ומחירה כלול במחיר

המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד,היחידה לסעיף 
לא תוכר כל תביעה חריגה שללא בתוך האתר ולא מחוצה לו. 

הקבלן לתשלום עבור הובלה.

דוגמאות לאישור לפני ביצוע.9
מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת חומרים, ציוד, בניה ואביזרים
לאישור המפקח לפני אישור או רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש

10דוגמאות נוספות במהלך העבודה. דוגמאות ריצוף יבוצעו בשטח של 
מ"ר והדוגמא תושאר במקום עד תום העבודה. עלות הדוגמאות תיכלל

בהצעת הקבלן. רשימת דוגמאות נדרשות תינתן ע"י האדריכל או
המפקח או המזמין.

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

 לבדיקת בודק חשמל, בדיקהפרטהכמויות ללא תוספת תשלום וזאת 
פוטומטרית שלהם סעיפים נפרדים לתמחור.

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

בדיקות בטונים לפי הגדרות המפרט הכללי לכל אלמנטי-
הבטון.

בדיקה אולטרה סונית לפי הנחיות יועץ הקרקע.-
בדיקות הידוק שתית ומצעים.-
בדיקות לדירוג חומרים מובאים כגון חצץ מכל סוג, ומילוי-

מובא.
בדיקות לחץ הידרוסטטי לתשתיות מים.-
כל בדיקה אחרת שמצויינת ככלולה במחיר במפרט-

המיוחד ו/או במפרט הכללי.

מדידות.11
על הקבלן להעסיק ע"ח הבלעדי מודד מוסמך לביצוע כל עבודות

המדידה שיידרשו.
כל עבודות המדידה והסימון באמצעות מודד יבוצעו ע"ח הקבלן כחלק

ממחירי סעיפי כתב הכמויות ולא ישולם תשלום נוסף בעבור עבודות
אלו.

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

) לרבות הפקת מפה בפורמטAS-ISמדידת מצב קיים (-
PDF+DWG.

סימון באתר תוואי עבודות הביצוע ומפלסים מתוכננים.-

הקבלן: ___________________________ חתימת
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) לרבותAS-MADE "עדות" (–מדידת מצב לאחר ביצוע -
.PDF+DWGהפקת מפה בפורמט 

:תכנית העדות תכלול בין השאר את הבאים

מדידת מצב חדש ומפלסים של כל שטח העבודה.
סימון עצים, מכסי שוחות, וכל האלמנטים העל קרקעיים שבגבולות

העבודה.
סימון תשתיות תת קרקעיות שבוצעו ע"י הקבלן לרבות פרטיהם (כגון

צינורות ניקוז, תשתיות מים וכו') בכל מקרה שבותוואי כבלי חשמל, 
מבוצעת עבודה שניתנו בה חתכים ע"י 

                 המתכנן, יש לבצע את המדידה לפי החתכים בדיוק כולל ציון כל
אלמנט נוסף שקיים 

                 ו/או בוצע בנוסף.               
 במידה ויהיו פרטים חסרים על–תכנית עדות תאושר ע"י המזמין 

העבודה עד שהתכנית תאושר ע"י המזמין.הקבלן ומודד לחזור על 

תקופת הביצוע0.3

) ימים קלנדריים240 מאתיים וארבעים (–סה"כ תקופת ביצוע 
מיום צו התחלת    העבודה.

- בכל מקרה תקופת הפרויקט לא תעלה על שמונה חודשים
קלנדריים.

תקופה הביצוע כוללת את כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם, לרבות
 וכלקיום מסירה ראשונה, ביצוע תיקוני ליקויים וביצוע מסירה סופית

האישורים.

אספקתהיתרים, עלייה לשטח, תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות, 
החומרים (גם אם אינה תלויה ישירות בקבלן), וביצוע מלא לפי הגדרות

החוזה.

לא תהיינה התחשבות בלוחות הזמנים עקב ימים בהם לא ניתן לעבוד
בשל מזג אוויר, חגי כל הדתות, ימי מחלה וכל סיבה אחרת – לוח הזמנים

הינו קשיח ולא תהיינה גמישות בנושא.
קנסות בעבור ימי איחור יינתנו ללא הודעה מוקדמת וע"פ תנאי החוזה. 

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

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

אופני מדידה ומחירים00.4

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

הקבלן: ___________________________ חתימת
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מסירת האתר לקבלן00.5

האתר ימסר לאתר במצבו הנכון לעת סיור הקבלנים.

אחריות הקבלן00.6

הקבלן יהיה אחראי למתקנים שהקים ולמוצרים שסיפק לפי הורואות
כתב כמויות.והמפרט המיוחד, 

במידה וקיים מוצר ללא התייחסות ספציפית – יהיה הקבלן אחראי עליו
 חודשים (תקופת הבדק). 18למשך 

אופן התשלום00.7

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

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

 ימים קלנדריים אלא אם נאמר בחוזה45תנאי התשלום שוטף +
אחרת.

הקבלן: ___________________________ חתימת
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 מפרט מיוחד

 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/החוזה

 

   יח"ד קיבוץ כרמים40  עבודות פיתוח 

 

  – מוקדמות00  פרק 

 

  אתר העבודה 00.1

 

  תיאור העבודה 00.2

במסגרת עבודה זו יבוצעו העבודות הבאות:  עבודות עפר, תשתיות תת"ק מים, ביוב, ניקוז
כבישים, חשמל  מסלעות, רצוף, עבודות גינון והשקיה, חשמל ותקשורת, תמרור וסימון

כבישים,השלמת עבודות תשתית, קירות תומכים, וכד'. העבודה מבוצעת כמפורט בתכניות
ומפוזרים בכל השכונה. המכרז מחולק לקטעים והמזמין רשאי להורות על הפסקה בין קטע

לקטע. המזמין רשאי לבטל חלק מהעבודה או להוסיף קטעים   

 

    היקף המפרט 00.3

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין
זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט

המיוחד. תיאור העבודות וכתבי הכמויות מופיעים בחוברות נפרדות ובמידה של סתירה ו/או
אי התאמה ביניהן,  ההוראה המחמירה היא הקובעת . 

 

 התאמת תכניות, מפרטים וכתב הכמויות 00.4

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים 

והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או שתירה בתכניות, בנתונים,
במפרט הטכני ובכתב הכמויות ,עליו להודיע על כך למפקח ולבקש הוראות בכתב . 

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו תוך שבועיים מיום צ.ה.ע. ע"י
הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לאחר

מכן לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך וענה שלא הרגיש  בסטיות ובאי-התאמות. 

  עבודה, ציוד וחומרים 00.5

הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקחא.
לפני אספקתו לשטח והתחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו
ואישורו של אותו ציוד, כולו או חלקו.(החומרים הציוד אשר לא יאושרו על ידי

המפקח, יסולקו מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלפו בציוד ובחומרים



אחרים מסוג אשר יאושר על ידי המפקח
.

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפותב.
לדרישות        התקנים הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח ,עבודות אשר לגביהן

קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן
דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות,

תקנות וכד'

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות תקנות וכו'
אישור כזה, באם ידרש, ללא תוספת תשלום. של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא

 עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן
לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת

להגיש דגימות מאותם חומרים לצרכי בדיקות מעבדה . 

החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם
לשימוש בביצוע עבודה זו. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת

העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן . 

הפסקת העבודה תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת
על דעת המפקח. הבדיקות החוזרות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת

שתקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים . 

 

   צינורות ומתקנים תת-קרקעיים 00.6

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת-קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את  מקומם של
כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור  על שלמותם . 

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים  

לבדיקת מיקומם וגילוים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה
אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף . 

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם   תחול
על הקבלן ללא תשלום נוסף . 

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם
ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחב' "בזק" "הוט" או כל חברה אחרת שלה תשתיות

במקום.  

כל התיאומים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן . 

אותו דין יחול גם על ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה/טל"כ/מים.

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל ו/או מקורות ו/או בזק, ו/או הוט
וכל התיאומים, האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן . 

עבודות בקרבת קווי ביוב או מים או ניקוז יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם
המועצה,

כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן . 



קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכת
הנ"ל,הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן . 

החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו .

טרם תחילת העבודה ולאחר קבלת אישור הרשות המתאימה, יעביר הקבלן העתק האישור
לידיעת מנהל הפרויקט . 

 

  יומן עבודה 00.7

יומן העבודה ימצא בכל שעות במשרד המפקח ובאחריות הקבלן למלא מדי יום ביומו את
הכלים והפועלים העובדים באתר העבודה המבוצעת .במקרה של יומן עבודה דיגיטלי ימולא

ע"י הקבלן מידי יום וייסגר מידי שבוע. 

ביומן העבודה ירשמו הערות הקבלן והוראות המפקח . 

 

 מהנדס באתר 00.8

בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר במסמכי המכרז, על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות: 

בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים
 )חמש( שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק לדעת המנהל,5והאדריכלים עם ותק מקצועי של 

בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה . 

המנהל רשאי לדרוש החלפתו, והקבלן מתחייב לבצע ההחלפה תוך שבוע ימים אם לדעת
המנהל לא מתאים מהנדס האתר לתפקידו . 

על המהנדס לבדוק את התכניות ולהתריע על אי התאמה ו/או דרישה להבהרה זמן  

סביר לפני ביצוע העבודה. לא תהיה לקבלן עילה לתביעה כלשהי בגין עיכוב שנגרם לו עקב
אי בדיקת התכניות. 

 

       אחריות הקבלן 00.9

רואים את הקבלן כי לפני הגשת הצעתו ביקר באתר בעבודה ויודע את מטרת העבודה, כי
הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל  יתר הדרישות
למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע

העבודה. הקבלן מודע כי העבודה מתבצעת בשטח מאוכלס ובו תנועה במשך כל שעות
היום והלילה . 

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על
ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות ,טעות בתכנון, אי התאמה
במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו

כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת . 

 

 מניעת הפרעות.  0010 00.10

האתר נמצא בתוך הקיבוץ בסמיכות לבתי המגורים והקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך
התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל העבודה

ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא . 



כמו כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד
בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים

או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים
פנסים, הצבת עובדים וכו' לפי הצורך, ויתקין מעקפים לצורך הטיית התנועה ללא כל

תשלום נוסף. באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת
ותנועה רגלית בכל האתר. הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח . 

על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים
השונים כגון: משרד התחבורה, המשטרה, המועצה / עירייה וכו .' 

הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם
בנפרד.

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללה במחירי היחידה של סעיפי התשלום
השונים ולא ישולם עבורן בנפרד . 

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים
למניעת הפרעות . 

 

  תנועה על פני כבישים קיימים 00.11

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות
ושהחומר נקיים  הם  הרכב  שגלגלי  לוודא  יש  פניאומטיים.  בגלגלים  מצוידים  רכב  כלי 

המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה . 

 

 סידורי התנקזות זמניים 00.12

במהלך העבודה, על כל שלביה, חייב הקבלן לדאוג לניקוז תמידי ומהיר של כל שטחיא.
העבודה בכל סוגי העבודות. 

על הקבלן לדאוג להבטחת סידורי התנקזות זמניים, לרבות פתיחת תעלותב.
אלטרנטיביות. כל עבודות העזר להתנקזות לא תימדדנה לתשלום, ותהיינה על חשבון

הקבלן. 

במידה וייגרם נזק, עקב אי ביצועו, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. ג.

 

  אמצעי זהירות1.13
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושיםא.

למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודת חפירה, הנחת קווי
צינורות, הובלת חומרים ,הפעלת ציוד כבד וכו .' 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו
בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות

והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות
ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל

הימצאותם של בורות ,חפירות ,ערמות עפר ,פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים
אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את

כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו
באתר כתוצאה מהעבודה.  הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי



אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום
תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו .

לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו
נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן .את הסכומים הנ"ל  ישחרר

המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות
עפ"י מסמך אחר בר-סמכא.

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או
תביעת פיצויים  לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן

בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה . 

 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימות, ומבליב.
לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות

גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:  

לפני כניסה לשוחות בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות.1
מספקת של חמצן.  אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא

הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק
לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת, תותר

הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסיכות גז . 

 שעות24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של .2
לפחות לפי הכללים הבאים:  

לעבודה בתא בקרה קיים  - מכסה השוחה שבו עומדים
לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה

מכסים . 

  .לחיבור אל ביב קיים – המכסים משני צדי נקודת החיבור

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף.3
מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך . 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם.4
סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל,

אשר  את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם.5
סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל,

אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה . 

 מ' ישא מסכת גז מתאימה . 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל .6

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחת בקרה יודרכו.7
בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ואומנו בשימוש באמצעי הבטיחות

שהוזכרו . 

 

 סמכויות מנהל הפרויקט והמפקח 1.14

 



האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשארא.
סעיפי המפרט והחוזה . 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות,ב.
המפרט  הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי

מיטב הבנתו . בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא
זה . 

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודותג.
שבוצעו או צריכות להתבצע. 

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה אוד.
חלקה,לקבלני משנה .

קבלן המשנה חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי הסיווג הנדרשה.
בחוזה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של

הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה . 
המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקותו.

ביניהם , ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת
לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות על איזו עבודה או חלק

ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את  העבודה בהתאם
לסדר העדיפות שנקבע על ידי המפקח .

 המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתוז.
הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי

מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי
הוראות המפקח ע"י הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכול

לפי תנאי החוזה . 
המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה, שני העתקים של תכניותח.

מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע, מחייבות אך ורק
התכניות שנמסרו לקבלן על  ידי המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל

עבודה שתבוצע לא לפי התכניות הנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו
על הקבלן. כל תכנית ו/או מסמך אחר כל שהוא שנמסר לקבלן שלא על

ידי המפקח לא יחייב את המפקח והמזמין . 

 

  תכניות 00.15

 תכניות למכרז 00

א. התכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תכניות "למכרז בלבד". תכניות אלו באות
להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את

הצעתו. על הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו. 

 

 תכניות לביצוע ותכניות נוספות 01

לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטותא.
מאושרות אשר יסומנו "תכניות לביצוע". כמו כן יתכן כי לפני ו/ או תוך כדי

העבודה תימסרנה לקבלן תכניות נוספות שתכלולנה תוספות, הבהרות
ושינויים ביחס לתכניות המקוריות. 

למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים ובהוספת תכניות כדי לשנותב.
את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו. 



לקבלן לא תהיה לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקבג.
עדכונים אלה . המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה

אשר הוצגו במכרז . 

 

  תכניות "לאחר בצוע" 00.16

 וכן קובץdis ,reg כולל dwgעל הקבלן להכין על חשבונו, בעותק רך בפורמטים הבאים 
pdf" (ובעותק קשיח צבעוני תכניות "לאחר בצוע ,AS MADEהדיסקט ושלושה עותקים  .)

מתכניות אלו יסופקו לפחות שבועיים לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת
הביצוע  . 

הגשת תכניות אלו הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח והרשויות. התכניות תראינה את
המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותן הנקודות שבהן נמסר גובה מתוכנן וכן

במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח תכניות אזמייד יולבשו כשכבה נוספת על רקע
התכנון.  כמו כן, יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצינורות

וכו', הכול לשביעות רצון המפקח. תכניות אלו תהיינה מבוצעות, חתומות ומאושרות ע"י
מודד מוסמך ותהיינה ממוחשבות . 

כל העבודה בסעיף זה – המדידה, הכנת דיסק תכניות והדפסתם יהיו על חשבון הקבלן ולא
ישולם עליהם בנפרד . 

מובא לידיעת הקבלן שתכניות לאחר בצוע יכללו בנוסף גם את כל המערכות הנמצאות
באתר כולל מערכות שלא בוצעו על ידו .תכנית לאחר הבצוע תשקף בצורה נכונה את כל

מערכות התשתית הקיימות באתר . 

 

  רישיונות ואישורים 00.17

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות
3והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן עד 
סטים של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן

מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות.
תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המילה רשויות בסעיף זה ובסעיף

 הינה: מועצה, משרדי ממשלה, חברת החשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק",00.14
רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם מע"צ ,משטרה, מקורות, רשויות הניקוז וכו .' 

 

 לוח זמנים 00.18

 יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים שבועי ממוחשב15הקבלן יגיש למפקח תוך 
מחייב לביצוע העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע והוא יקיף את כל
התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל משאבים, כלי צמ"ה ,הספקת חומרים, ניצול ציוד

מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל קבלני המשנה
ושילוב העבודות עם קבלני אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות

בהכנת לוח הזמנים, המעקב ,העדכון וכו', יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד . 

לוח זמנים זה יעודכןMICROSOFT PROJECTלוח הזמנים יוכן לפי שיטת "גנט "בתכנת 
אחת לחודש ויוגש כחלק ממסמכים נלווים מחייבים לחשבון החודשי.  

על הקבלן לקחת בחשבון שעקב תנאי הבניה והאכלוס תתכן הפסקה בין שלבי הבצוע . 

 



  סדרי עדיפויות 00.19

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,
הקטעים בו יבוצעו וכו'. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת

כלשהי. 

תיקון ו/או השלמת מערכות אשר יידרש הקבלן לעשות לרווחת הדיירים יהיו בעדיפות
ראשונה ולפישקול דעת המפקח   . 

 

  אחריות 00.20

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או
ספקים כגון: תעודות אחריות לצנרת, אביזרים וכל תעודה נוספת . 

הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למועצה . 

 

 טיב החומרים והמלאכה - דמי בדיקת דגימות 00.21

( של תנאי החוזה6)40דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן בהתאם לסעיף א.
 )ארבעה%2( נקבעו בשיעור של 3210לביצוע מבנה על ידי הקבלן )מדף 

אחוז( לכל העבודות הכלולות במפרט זה.

ההוצאות המפורטות להלן לא תיחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקותב.
הנ"ל:

.דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה

').דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חיסכון, וכו

דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות
החוזה.

.הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא

/ב דלעיל תחולנה על הקבלן בכל מקרה.00.16ההוצאות הנזכרות בסעיף ג.

  של מסמך ב', יש לראות כמבוטלות את המילים "לפי סעיף6.40בסעיףד.
)".5קטן( 

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות,ה.
ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יבטל מאחריותו של הקבלן לגבי

טיב החומרים והמלאכה , כנדרש בסעיפי החוזה.

הקבלן מביע בזה את  הסכמתו לכך שהמנהל יהיה רשאי לשלם אתו.
דמי הבדיקות, ולחייב תמורתן את חשבון הקבלן.

  מדידות 00.22

תיאור חומר המדידה הקייםא.

כל הגבהים המופיעים בתכניות הנ"ל, ישמשו כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם כן
 יום מצו התחלת העבודה .14ערער הקבלן על הנתונים תוך 



.  לקשירת הרומים, נקודות פוליגון עם רשימתB.Mלקבלן ימסרו בשטח נקודות ב.
קואורדינטות באתר במידה       שיהיו בתחום פעילותו של הקבלן. כל הסימונים שימסרו

לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.

על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים והמגרשים במידת הצורך ולהשאיר אתג.
הסימונים והיתדות במקומם לכל אורך תקופת הביצוע. כמו כן, יסמן את גבולות כל

האלמנטים הנ"ל, כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת
אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על

חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכן הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה שלד.
נזק או אובדן וישמור על שלמותן לכל אורך תקופת הביצוע, על חשבונו הוא, עד

למסירת העבודה הגמורה וקבלתה על ידי המפקח. 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,ה.
סטיה או אי-התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף,

ולשביעות רצונו של המפקח . 

אם כתוצאה משגיאה, סטיה או  אי-התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקןו.
אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן

 .

על הקבלן למדוד ולסמן קווים המקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשרז.
ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה

יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח . 

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינתח.
מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת
צירים שונה מהאמור לעיל  )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן

הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח. 

4את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ- ט.
x 40 x 40 ס"מ.  כל היתדות70 ס"מ .היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ-90  ובאורך 

ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה . 

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר ומדידות, יהיה הקבלן חייב למדודי.
ולסמן חתכים לרוחב בהתאמה מלאה לחתכים המופיעים בתכניות או מדידות וסימונים

אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום תכניות הנ"ל יוגשו כחלק מחישוב הכמויות
לחשבונות חלקיים . 

המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופיתכ.
שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה

בהתאם למידות ולרומים המתוכננים . 

על הקבלן להעסיק באתר באופן קבוע "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידהל.
אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו-אופטי  "דיסטומט".  המודד יאשר

בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם
לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה. המודד יעמוד לרשות המפקח בכל עת

שיידרש לבצע ו/או לבדוק עבודה כלשהי גם אם היא לא קשורה ישירות לעבודתו, כולל
סימון של פינות המגרשים . 



רואים את הקבלן כאילו כלל בהצעתו את כל עבודות המדידה הנדרשות ולא תהיה לו כלמ.
תביעה בגין תשלום עבור עבודות מדידה . 

אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות פוליגון ופינות שלנ.
המגרשים( הוא יחדש וינעץ נקודות אלו, על חשבונו, על ידי מודד מוסמך ברמת דיוק

המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה על
ידי הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל . 

כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן . ס.

בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה -  גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הםע.
המחייבים . 

בכל שלב ושלב של העבודה כגון: שתית עפר, מצע, אגו"ם וכו' ימסור הקבלן לידי המפקחפ.
תכנית מצב קיים שתכלול איזון גבהים בצפיפות כפי שיסוכם עם המפקח מראש ובכל

מקרה לא פחות בצפיפות נק' הגובה המופיעות בתכנית. לא ימשיך הקבלן בשלב נוסף
לפני שאושר ביומן השלבהקודם ע"י המפקח  . 

 

   קבלת העבודה            23.0

העבודה תימסר למפקח ולרשויות בשלמות.  מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם
של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תכניות הביצוע של העבודה.

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח של מ.א. שער הנגב
אולם בשום מקרה אין הוראותיו מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח
בנוהלים המקובלים .רק הוראות המפקח מחייבות את הקבלן. למען הסר ספק,  מוצהר
בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין, מותנית בקבלת העבודה

גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: מ.א. שער הנגב . 

 

 קבלני משנה            24.0

מובהר כי הקבלן הינו קבלן ראשי על כל המשתמע מכך בחוק .העסקת קבלני משנה על
ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח

העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה,
בטיחותם והתיאום ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן
משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו,  ועל הקבלן
להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של

הקבלן. קבלן משנה שיוצע על ידי הקבלן הראשי יהיה חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים
לפי הסיווג וההיקף המתאים לחוזה . 

 

  כמויות            25.0

, ומה שיקבע הם התכניות לבצוע. כל שינוי בכמות שתתקבלבאומדנאכל הכמויות ניתנות 
במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי

היחידה .

המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין, להגדיל או לבטל סעיפי כמויות ללא הגבלה. ביטול
או שינוי סעיפים בכתב הכמויות לא יגרמו לשינוי במחירי היחידה . 



 

 מחירי העבודה            26.0

מחירי העבודות המפורטים להלן כוללים את ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות
מהשמירה על המצב התקין של העבודות שבוצעו, הפסקות העבודה שנגרמו עקב כתוצאה

ממזג אויר בלתי מתאים לעבודה או מסיבה אחרת כלשהי, שלא נגרמה ע"י המזמין. 

   הובלות            27.0

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף
המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא

תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה. 

 

  חשבונות            28.0

הקבלן יצרף לכל חשבון חלקי דפי כמויות חישובים ואסמכתאות מתאימות לרבות תכניות
  , אישורים חתומים על ידי המפקחdwg+dis+reg ,pdfמדידה וקבצי המדידה בפורמט 

להובלת פסולת או תכנית מדידה המאשרת את הכמויות שבוצעו. יומני עבודה חתומים
לאותו חודש, לוח זמנים מעודכן ודו"ח ממונה בטיחות מטעם הקבלן. מועד הגשת החשבון
ייחשב כמועד בו הוגש המסמך האחרון לבדיקה. במידה שהקבלן לא יצרף את המסמכים

המבוקשים המפקח יאשר חשבונות לפי שקול דעתו הבלעדי ולקבלן לא תהיה זכות לערער
אלא אם צרף מסמך מתאים . 

 

 תאום עם גורמים אחרים            29.0

 של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב00.48בנוסף לאמור בסעיף 
הקבלן, כי במהלך עבודתו עשויים לפעול בשטח הגורמים הבאים:  

תנועת הרכב הקבועה והרגילה . א.

העתקת עמודי חשמל, הצבת עמודי חשמל חדשים ומתיחת קוים ע"י חברתב.
החשמל ו/או בזק ,ו/או מקורות ו/או חברת הכבלים . 

עבודת קבלנים אחרים מטעם המזמין. ג.

עבודות קבלנים אחרים מטעם הדיירים  . ד.

תאום עם המחלקות השונות במועצה . ה.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום
הפרעות, כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, לסלילת דרכים עוקפות על

חשבונו וכו ..'על הקבלן להביא כל  זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה
מלא עם גורמים אלה,  והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא
תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה

ובלוח הזמנים . 

מובא לתשומת לב הקבלן שהעבודה מבוצעת בתוך שטח מגורים מאוכלס של הקיבוץ, ויש
לתאם את העבודה עם גורמי הקיבוץ ומ.א. שער הנגב  לגרימת מינימום הפרעה למהלך

החיים התקין . 



 

  סילוק פסולת ועודפי עפר            30.0

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/יציבה שיקבע  על ידי המפקח,
יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל אתרי שפיכה מאושרים על ידי הרשויות והגורמים השונים

הקשורים לכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר כולל תשלום לאתרי סילוק פסולת מוסדרים
הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד  עבור עבודה זו . 

על הקבלן להעביר לאישור את אתר ההטמנה אליו הוא מעוניין לפנות את החומר, הסכם
חתום עם האתר ולקבל אישור מוקדם של המפקח לפני תחילת העבודה ולפעול על פי

תנאי האישור . 

 ימים ממועד הפינוי במידה ולא ימולא אחד מהפרטים3אישור מאתר ההטמנה יועבר תוך 
הנ"ל לא ישולם עבור הפינוי ולא תוכר כל תביעה בגין זה .סילוק הפסולת לאתרים השונים

כמפורט במפרט הטכני המיוחד . 

 

   משרד למפקח            31.0

על הקבלן לספק ולהציב באתר לפני תחילת העבודה מבנה למפקח מחולק לשני חדרים )
x  4.00 6.00חדר ישיבות וחדר מפקחים( והכולל שירותים ומטבחון, במידות כלליות של 

 מ' מצויד במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח, כולל דרך גישה2.20מ' בגובה 
לפי הנחיית המפקח . 

הריהוט יכלול :  

 ס"מ עם מגירות המצוידות60/140  ס"מ לפחות ושולחן x 80 160 שולחן משרדי בגודל 1
 ארונות פלדה עם סידור נעילה.2 מתלה לתוכניות ,1 כסאות ,8במנעולים ומפתחות ,

המבנה יצויד בטלפון קבוע ובפקס . 

המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע. הקבלן יהיה אחראי לשמירת
המבנה ולניקיונו היום-יומי ולתאורתו בחשמל. המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו

ולסלקו מאתר העבודה עם השלמתה ובאישורו של המפקח . 

המבנה יחובר לרשת הביוב ורשת המים והחשמל או באמצעות גנרטור ויצויד במזגן אויר .
.  כל האמוריספק לפיקוח תקשורת אינטרנט רציפה לכל אורך תקופת הפרויקט הקבלן

לעיל  בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם . 

 שילוט לפרויקט            32.0

 (לפחות) כפי שנקבע בתאום עם המפקח . x 2.0 2.0הקבלן יציב על חשבונו שלט בגודל 

   

  שימוש במים וחשמל            33.0

על הקבלן לפנות לרשות העירונית ולבקש חיבור מים לצרכי עבודתו. הנחת קווי המים לכל
מקום באתר לצרכי עבודתו היא על ידי הקבלן ועל חשבונו. עלות שימוש במים על הקבלן . 

הקבלן יפנה לחברת החשמל לקבלת חיבור חשמל לצרכי עבודתו. התשלום עבור הנחת
הקווים ושימוש בחשמל על חשבון הקבלן . 

   

 תקציב            34.0



הקבלן יהיה אחראי להתריע בפני מנהל הפרויקט על חריגה בתקציב. עקב מגבלות
תקציב, המזמין יהיה רשאי להורות על בצוע חלק מהעבודה )קטעים( ותוך כדי עבודה

להורות על קטעים נוספים לפי התקציב שעומד לרשותו .לקבלן לא תהיה שום עילה לתבוע
פיצוי ו/או הפרש מחיר ו/או כל תביעה אחרת בגין זה . 

 

  תיעוד מצב קיים            35.0

לפני תחילת העבודה יערך סיור משותף של הקבלן והמפקח וירשם מצב קיים של מערכות
התשתית והקירות. יערך תיעוד מדויק של כל פריט אשר דרוש תיקון ו/או החלפה .לאחר

עריכת הרשימות הנ"ל כל נזק נוסף שיגרם יהיה באחריות הקבלן . 

הסעיפים המצוינים בכתב הכמויות "באישור המפקח"  יבוצעו רק לאחר מתן הוראה
בכתב . 

 

  שינוי בהיקף העבודה            36.0
המזמין רואה את הקבלן כאילו הגיש הצעה מאוזנת ולא תתקבל כל תביעה.1

לתוספת לגבי שינויים ו/או הפחתות ו/או תוספות בכמויות . 



  אופני מדידה ותשלום
 

  אופני מדידה ותשלום 00.37

  התחשבות בתנאי החוזה - .3
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל
המחירים מסמכיו.  כל  על  בחוזה  המפרטים  התנאים 
המוצגים להלן יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות
לא הקבלן,  מצד  בו  התחשבות  אי  או  התנאים  במילוי 
ו/או בכתב הכמויות  לשינוי המחיר הנקוב  סיבה  תשמש 
תימדדנה העבודות  כל  כלשהו.  נוסף  לתשלום  כעילה 
הכללי במפרט  הכלולים  ולתנאים  להוראות  בכפיפות 

ובמפרט המיוחד ולהוראות שבסעיפיו דלהלן. 

במידה ובכתב הכמויות מופיעים סעיפים זהים, הקבלן ייתן מחיר.4
זהה לשניהם.  

מחירן של העבודות יקבע לפי סדר העדיפות הבא:  .5
פרורטה של מחירי היחידה בכתב

הכמויות שבחוזה . 
במועד תקף  משהב"ש  מחירון 

הזכייה ובהנחת  העבודות  ביצוע 
במכרז. 

למועד תקף   ," "דקל  מחירון 
של ובהנחה  העבודות  ביצוע 

אחוזים%20 תוספת   ללא   
לקבלן ראשי . 

ע"י מסוכם  מחירים  ניתוח 
המפקח ומאושר ע"י המנהל . 

 

   מחירי רג'י לציוד מכני כבד.6
20%כמפורט המחירון "דקל" בהנחה של 

 



_________________

חתימת הקבלן                                                          תאריך
 
 

 

 אישורים חלקיים 01-00

אישור המפקחא. טעון  יהיה  וחלק של העבודות  כל שלב 
בכתב לפני תחילת השלב הבא. 

כשלבי עבודה ייחשבו השתית, שכבות המילוי ופני הקרקעב.

מספר מילוי  של  )במקרה  למבנה  שמתחת  הסופיים 

שכבות, תאושר כל שכבה לפני התחלת השכבה הבאה(,

פני שכבות המצע והתשתית ,ובטונים. 

אישור שלבי הביצוע, אם יינתן על ידי המפקח, לא יהיהג.

בכוחו לגרוע, במאומה, מאחריותו המלאה והבלעדית של

הקבלן, לשלב שאושר או לעבודה המושלמת או לכל חלק

ממנה. 

יינתן אישור ד. ללא הצגת תוצאות בדיקות מעבדהלא 

וכל הבדיקות הנוספות,לגבי טיב החומר , טיב העיבוד 

 בפרק  "מוקדמות." 0002כמפורט בסעיף 

הקבלן יעביר למפקח בכל עת שיידרש תכנית מדידה שלה.
מצב קיים, ובנוסף: 

גבול דיקורים לצורך קביעת גובה רצוי לעקירה \העתקה..1

מדידות בגמר הידוק השתית ו\או המילוי.2

לאחר הנחת שכבות מצע ולאחר הידוקם.3



לאחר הנחת שכבת אספלט ראשונה ושנייה..4

 AS-MADEתכניות .5

  תיאום עם גורמים אחרים 02-00

 אופי הסלילה משתנה בהתאם לתכנון :  א.

רדוד קרצוף  עם  קיים  כביש  של  מלא  פירוק 
בחיבור לכבישים קיימים

" בניית מבנה מלאה של מיסעה בהתאם לתכנית 
חתכים טיפוסיים של כבישים." 

 ס"מ6מדרכה עם אבן משתלבת רגילה בעובי  
 ס"מ. 30 ס"מ ומצע א '4על מצע חול ומצע א '

  ) - טיב החומרים והמלאכה -  2  (  40  תוספת לסעיף  03-00
   3210  לחוזה מדף 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעליםא.

על חלה  לא  זו  .חובה  השגחה  סימן  או  תקן  תו  בעלי 

יחיד שמוצריו יצרן  רק  קיים  שלגביהם  וחומרים  מוצרים 

וחומריו הינם בעלי תו תקן או בעלי סימן השגחה. 

בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרטב.

באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או סימן ההשגחה

המתאים. 

 אחריות 04-00

באם התגלו קלקולים, או ליקויים, בכל סוגי העבודות, במשך

שנתיים מיום המסירה, בין אם בגלל עבודת הקבלן או כתוצאה

חייב מסירת העבודה,  לאחר  ירוד,  מטיב  בחומרים  משימוש 

הקבלן לתקנם ללא תשלום נוסף. במידה ויידרשו תיקונים, תוך

תקופת האחריות הנ"ל, עליהם להיות מבוצעים מיד. הקבלן

יהיה אחראי גם עבור הנזקים אשר עלולים להיגרם למשטח או

למזמין עקב התקלות. 

הביצוע בשלבי  המפקח,  ידי  על  המשטח  שכבות  קבלת 

השונים, ואף קבלתו הסופית של המבנה אינה משחררת את

הקבלן מאחריות זו. 

 שנים. 3תקופת האחריות לגבי עבודות בטון תהיה 



אופן ביצוע העבודות נשואות המכרז



 עבודה.בשני שלביהעבודות נשואות המכרז יבוצעו 

 יבוצעו עבודות תשתיות תת קרקעיות שכוללות צנרת מים וביוב, שוחות ביוב .שלב א'
שרוולים לטובת הנחת צנרת חשמל, מצעים ,מסלעות אשר תומכות מגרשים ושטחים

ציבוריים

כבישים :

יבוצע באופן מלא כולל עבודות תאורה,פיתוח נוף ,חניות ותשתיות1כביש מס' .1
מים\ביוב

 יבוצע באופן מלא כולל עבודות תאורה,פיתוח נוף ,חניות ותשתיות24כביש מס' .2
מים\ביוב כולל מסלעות

 תבוצע שכבת מצעים ראשונה כולל הידוק,תשתית מים כולל הכנת קו2כביש מס' .3
מים לחיבור המגרש כ -מטר מטוואי קו הבנין.

כביש היקפי – בטחון ,כולל העתקת גדר בטחון ותאורת בטחון..4
מעגלי תנועה-תבוצע גיאומטריה של המעגל כולל הכנה למערכות..5

עבודות פתוח מגרשים:

 המתוכנן.0.00- מגובה ה 0.50יבוצעו עבודות עפר עד לגובה של .1
עבודות תשתית ביוב+מים עד לפילר בכניסה למגרשים.2
יבוצעו מסלעות הנדרשות לתמיכת המגרשים והשצ"פים..3
240-241מסלעות תומכות מגרשים מס' .4
 245-247 לבין שורת מגרשים מס' 242-244בין שורת מגרשים מספר .5
, לא יבוצעו252-255 לבין שורת מגרשים 249-251בין שורת מגרשים מספר .6

מסלעות בין המגרשים כלל.
, לא תבוצע שורת261-263 לבין שורת מגרשים 257-259בין שורת מגרשים מספר .7

.259 ולמגרש 257מסלעות בכניסה למגרש 
256,260,264,248סביב מגרשים מספר .8
, לא יבוצעו270-273 לבין שורת מגרשים 265-269בין שורת מגרשים מספר .9

מסלעות בין המגרשים כלל.
274-279סביב מגרשים מספר .10
מצעים שכבה ראשונה.11

חשמל + תקשורת :

תבוצע הכנת תת"ק לחיבור החשמל לבתים.

עבודות חיווט יבוצעו על ידי חברת חשמל

יבצעו עבודות תת"ק -מים,ביוב, הכנה לתקשורת , הכנה להשקיית גינון ציבורי , השלמת
מסלעות.

 חודשים8  משך ביצוע העבודות בשלב א' 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
             

 
 
 
 
    
 
 

 
 

 א' שלב    –הרחבת קיבוץ כרמים  
 תשתיות מים וביוב 

 
 
  

      
    

 
                                             

 
 מיפרט טכני מיוחד   

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 א' שלב  –הרחבת קיבוץ כרמים 

 ציבוריות בתשתיות מים וביו
 חד מפרט טכני מיו

 
 וקדמותמ - 00פרק 

 
 תאור העבודה 00.01

 
"הרחבת לפרוייקט מכרז /חוזה זה מתיחס לביצוע עבודות תשתיות מים וביוב ציבוריות 

 א'" כמפורט להלן: שלב  –קיבוץ כרמים 
 

 ם שוניםלמגרשיביצוע תשתיות מים וביוב  .א
 
 הכנות מים וביוב למגרשים.  .ב

 
 . ים וביוב קיימותהתחברות לתשתיות מ ג.

 
 
 מפרטים כלליים 200.0
 

  -ע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון ביצו
מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(.כמו  \בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה 

י משרד הבריאות, מכב -כן כל העבודות תיעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 
 . ים, וכו'אש, מכון התקנ

 
בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים" (,לתוכניות  המפרט המיוחד שלהלן

ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה  
 הנוסף במפרט זה.

 
 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:  

 
ים ברשימת  המפרט הפרקים, -שרדית ה הבין מל הוועדהכללי ש המפרט א.

 המסמכים  וכל פרק רלוונטי אחר.
 

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  ב. 
 

 על כל פרקיו.  1205תקן  ג. 
 

 2 -ו  1חלקים  349מפמ"כ  ד. 
 

 כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים.  ה. 
 

 רים. יים או זים ישראלים רלבנטיים אחרתקנים ומפמ"כ ו.  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 0.030
 

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים 
והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות,  

 ת בכתב וכו'. קש הוראומפקח ולבדיע על כך מיד לבנתונים,במפרט הטכני וכו' עליו להו
 

ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח  
וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד 

 הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 
 

 אחריות הקבלן 00.04
 

ס הקבלנים בסווג המתאים לביצוע עבודות צנרת מתכתית בלן רשום בפנקן יהיה קהקבל א. 
חשמלי, וכו' עם נסיון  -פקסגול, פוליאטילן צפיפות גבוהה בריתוך, ציוד מכני בריתוך,  

 וכח בביצוע תשתיות תת קרקעיות, כמפורט במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות. 
 

 ספק. ינו מנסיונו אלדעתינו ל קבלן שפסול כיה זכות ללמזמין תה     
 
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע   ב.

עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל  
טח וחדים לשתנאי העבודה המייתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם וב

 וצע העבודה.  בו תב
 

לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים  
על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי  

לו כראוי. לא  התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפע
 , ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרתכאחראי בלעדי אים אותוה כך, רועש

 
רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל ההפסדים   ג.

שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש,משבירת 
הונח ע אינו כטיב שטיב הקרקובדה כי רים קיימים, מהעצינורות מים או צינורות אח 

בטרם החלה העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה 
אחרת: הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או 

או   מורשיו, משמשיו ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו,  -חלק ממנה, בין אם תבוצע על 
יהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או  פועליהם, שולחי משנה וקבלנ

 חלק ממנה. 
 
הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  ד.

שלא   בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה
מפקח מצא את הקבלן אחראי עבודה אחרת שה, או כל ה ולמפרטבהתאם לחוז

לה,בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה.  
 דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 ע"י המפקח, באם על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שינתן לו 
ת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או  ן אחרי דרישה זאא הקבללא ימל 
 ע"י קבלן אחר. 

 
המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או   
לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה  
 הקבלן. שניתנה לו ע"י 

 
 המפקחסמכויות  00.05

 
להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט ו/או  האמור להלן בא 

 החוזה.
 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני  א.
מקרה וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו, בכל  
 טח בנושא זה.בלעדי בשהפוסק ה המפקח הוא 

 
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו   ב.

 או צריכות להתבצע. 
 
הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה לקבלני   ג.

 משנה.  
 
 יהם, ללא סקות בינם, עם הפודה בשלבים שוניהמפקח רשאי להורות על ביצוע העב ד.

 ספת מחיר לקבלן.תו 
 

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו 
עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם 

 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח. 
 

קבלן חורג  יא אם לדעתו הודה כלשהלבצע עב ורות לקבלן כיצדהמפקח רשאי לה ה.
מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי  
למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית כנ"ל, לא 

 תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן. 
 

 בטיחות   00.06
 

כל אדם אחר שעשוי להימצא בשטח, ם, הפועלים ויה, העובדות העבודן אחראי לבטיחבלהק
ולנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת תאונת עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודה  

 חפירה, חציבה, הנחה, קידוחים, ריתוכים, הובלת חומרים, צינורות  וכו'. 
 

פיצויים   או תביעתדם אחר, של הקבלן או לא כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד
 פגיעה באובייקט כלשהו השייך לאחר הגורמים, תשלום במלואה ע"י הקבלן.עקב 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 קבלני משנה   00.07
 

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק עפ"י אישור המפקח והמתכנן, אולם גם אם יאשר 
ות  וע העבוד שיר לביצשי יהיה אחראי יהמפקח או המתכנן העסקת קבלני המשנה הקבלן הרא

 קבלני  המשנה. ע"י הקבלן/
 

מיד עם התחלת העבודה יציג הקבלן הראשי את רשימת הקבלן/קבלני המשנה 
המיועד/מיועדים  לבצע את עבודות התברואה, כיבוי אש אוטומטי, חשמל, פיקוד וכו'.רק עם  

 בודות . תחיל בביצוע  העאישור הקבלן/קבלנים התברואה ע"י המתכנן והמפקח בכתב י
 

קתו משטח העבודה, של כל קבלן משנה, או כל פועל של קבלן, המפקח רשאי לדרוש הרח
אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה.  

 החלפת 
 

שמש עילה הקבלן/קבלנים או עובד/עובדי הקבלן תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן ולא ת
 י היחידה הנקובים בכתב הכמויות.שינויים במחירצוע או לזמן הבי להארכת

 
 כל קבלן / קבלנים שיוחלפו במהלך העבודה יובאו לאישור המפקח/המתכנן כמפורט לעיל. 

 
 חוקים  ותקנות 00.08

 
עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות והתקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות  

בריאות , רשות כיבוי האש, משטרה הג"א, משרד ה המקומית,ת הרשות וממשלתיות, לרבו
 תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם. -וכו' 

 
 מנהל עבודה 00.09

 
לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר, מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה מוסמך בעל  

ח בעת ביצוע כל העבודות בשטח בודה יהיה נוכמנהל הע מקצועי. עלי ניסיון וידעתעודה ב
פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה  -וישמש בא כוחו של הקבלן. כל הוראה הן בעל 

 תיחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.
 

נהל אחראי ומת שמות המהנדס היום מחתימת החוזה, א 14הקבלן יודיע למפקח, תוך 
 דה באתר.העבו

 
או מנהל העבודה לא תבוצע ללא אישור המפקח. המפקח רשאי לדרוש \פת המהנדס והחל

או מנהל העבודה מטעם הקבלן, באם יתברר לו כי אין הוא מתאים \את החלפת המהנדס ו
ות רצונו של  לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביע

 קח.המפ
 

 הפיקוח ובקורת העבוד .1000
 

הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו  
 לבקר את העבודות.

 
הקבלן יעמיד לרשות המתכנן  והמפקח את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת 

 טיב העבודה והחומרים. 



 

 

 

 
 
 
 

 תקןבלת המשלבי ק 00.11
 

 ופיתרת סביקו 1.100.1
 

ודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, "ביקורת סופית" של כל  עם סיום העב
העבודות.  המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה 

 לשביעות רצונו של המתכנן.
   

 בדיקה סופית   00.11.2
 

ה סופית  והמפקח "בדיק ת המתכנןובנוכחו תבצע ע"י הקבלן עם סיום תיקון כל הפגמים, ת
 של כל המערכת" הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א' למפרט.

 
 סיום העבודות  00.11.3

 
עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י המזמין,   א.

 בודות". בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין, "בדיקה של סיום ע 
 
 עבודות" יכין היועץ "תעודת סיום העבודות".של "בדיקת סיום הוצלח מה המסיועם    .ב
 
 עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין.  ג.
 

 תוכניות 00.12
 

 תוכניות למכרז א. 
 

 התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תוכניות "למכרז בלבד". תוכניות אלו באות 
מספיקות כדי לאפשר לקבלן  י העבודות והן ואת סוג ף העבודהלהבהיר את היק 
    להגיש את הצעתנו. על הקבלן להחזירן אם הגשת הצעתו. 

 
 תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות ב.
 
 לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תוכניות עבודה מפורטות    
 ימסרנה לקבלן העבודה תתוך כדי או \ן כי לפני ו ומאושרות לביצוע. כמו כן יתכ  
 תוכניות נוספות שתכלולנה תוספות, הבהרות ושינויים ביחס לתוכניות המקוריות.   

 
למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים בתוכניות ובהוספת תוכניות כדי   
מנים לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו, או לשנות את לוח הז 
 בודה. לביצוע הע 

 
 ( DEMA-ASתוכניות עדות ) .ג
 

 ( שהוכנו במהלך (AS-MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תוכניות   
 הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה.  

 
  



 

 

 

 
 
 

 התוכניות תיעשנה על גבי תכנית בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד", והן תכלולנה 
 יידרש להפעלת ע נוסף שוכן מיד פי שבוצעו למעשהאת כל המתקנים והמערכות כ 
 ואחזקה שוטפת של המנה בעתיד כגון: מיקום מדויק של צנרת ואביזרים במבנה,  
 קוטר וסוג צנרת, סוג אביזרים, וכו'.  

 
הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת גמר  

 ן. למתקן וקבלתו על ידי המזמי
 

ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התוכניות  קט עם תוכניות לאחרדיסלמזמין  הקבלן ימסור
 לאחר ביצוע.   

 
עבור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה  

 כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.
 

 ון הסופי. שור החשבעבור לאימהווה תנאי בל ימסירת תוכניות בדיעבד 
 

 תקופת הבדק והשרות 1300.
 

חודשים מיום קבלת   12הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
"תעודת סיום העבודות". הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או   -המתקן ע"י המזמין 

ן,  ימוש בלתי נכווי עקב שאו הליק אם כן נגרם הפגםליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא 
בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר  

שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה  24 -מ 
 והסדירה של המתקן.

   
,  יצוע התיקוניםרות על בזמין להוד שנדרש רשאי המלא בא הקבלן לבצע התיקונים במוע 

 לרבות רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.
 

או פריט שלם אשר  \תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו
ום  חודש מי 12משך תקופה של נתגלה כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות ל

 ם.החלפת
 

ינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה האחריות א
 זאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה. 

א או דרישות מפרט זה, יש\במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו 
תקופת   יתגלו, ויתקנם על חשבונו במשךויים ותקלות שגמים ליקמלאה לפ הקבלן באחריות

 האחריות כמפורט לעיל. 
 

ע"י  כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות
 יצרני הציוד. 

 
ן מכל  עם תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקי

 רש.וש במידה וייד ן או חיד ולל תיקוהבחינות כ
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות על  כוונתו למסור  
את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן, או שנמצא המתקן בעת בדיקתו  

קן ימסר המתת עד למועד בו י במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר שנת האחריו
 נו המלאה. עם מסירת המתקן יוציא  היועץ תעודת קבלה של המתקן.ן לשביעות רצוהמזמי

 
 תנאי עבודה מיוחדים 00.14

 
 לפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת, על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:

 
 לבדוק את התוכניות שקיבל. א.
 
הקבלן ם שברצונו של שינויי  צנרת וכלם התקנת עוגני הלתאם עם המהנדס את מקו ב.

 להציע בענין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות. 
  

 להכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת מתועשת  ג.
 

הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו, מחוץ לאתר. הקבלן יביא 
 נה.שהיא דרושה להתקאת הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני 

 
 

 ת ציוד, אביזרים ומוצריםאישור המפקח להזמנ 1500.
 

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט ורשימת הכמויות, טעונים  
אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפי מסירתם לביצוע בבתי מלאכה  של הקבלן. 

 תכניות,הסבריםהציוד,  או מספק מהקבלן או מיצרןלפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש 
 ותיאורים טכניים והבאת דוגמאות לשטח.

 
המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם בעלי 

 ידע ונסיון בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה, הדרוש במתקן הנ"ל.
 

רצונם של עולה לשביעות נמצא בפ על ידם, ציוד דומה שיוצרכמו כן  עליהם להוכיח ש
 שנים לפחות.  3המשתמשים בו במשך 

 
 דגמים של מוצרים ואביזרים 00.16

 
על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש 

יישארו  בהם לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים 
 העבודה.  עד לסיוםל המפקח במשרדו ש

 
 ישולם לקבלן שום תמורה הוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.לא 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

  שם היצרן 00.17
 

שם היצרן הנקוב בכתב הכמויות, נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי 
ות, תן לקבלן אפשררים, תינצרנים אחלמנוע הפליית י העדפת יצרן  מסוים כלפי אחרים. כדי

באישור המפקח, לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחדים, שטיב מוצריהם גבוה יותר או 
שעיצוב מוצריהם נאה יותר, או שמחירם נמוך יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים  

 יותר. 
 

 הבטחת אספקת חומרים והציוד    00.18
 

בהתחשב במועדי  פיקמוקדמים מסבמועדים והציוד  מריםזמין את החועל הקבלן לה
 האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע.

 
הקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת 

 חומרים וציוד במועדים מאוחרים. 
 

  סוליםהרחקת חומרים ומוצרים פ 00.19
 

הלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או  ייבדקו באתר על ידי מנ ומוצריםחומרים 
 מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר מיד.

 
 כמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם. 

 
 חומרים ומוצרים ללא מפרט 00.20

 
 ים שברשימת הכמויות.לתיאורבהתאם  זה, יהיוו במפרט לא פורט מוצרים שחומרים ו

חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני או בכתב הכמויות אך נדרשים לביצוע העבודות  
 השונות, יובאו לאישור המפקח כולל תיאורים טכניים, מפרטים, תעודות תו תקן וכו'.  

 
  יםמבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזר 00.21

 
  מבחנים א.
 
הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט  ות ייבחנו על ידי מערככל ה  
הטכני של העבודה או כפי שיידרש על ידי המתכנן. הקבלן יספק וירכיב את הכלים   
והמכשירים הדרושים, משאבות מים להגברת לחץ, מנומטרים, מדחסים כמו כן אויר    
 ס וכו'. וויר דחובדקות באונים למערכות שנדחוס ללא שמן בבל  
   
את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהצינורות    
 גלויים לעין.   

  
אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה   
 סופית נוספת על כל המערכת.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 הציוד  בדיקות פונקציונליות של ב.
 

ר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי  שו על ידי הקבלן לאחיעי ת הנ"להבדיקו 
 הפעלות ניסיוניות והרצת הציוד.  

 
 מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקות  .ג
 

 מערכות או ציוד אלו יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית.  
 
צוע עבור בי ו ביומן. התמורההמבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמ  
ת כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא המבחנים והבדיקו  
 ישולם עבורם בנפרד.   

 
 צביעה לזיהוי צנרת 00.22

 
 צבע ראשי )רקע( . 1
 

כל הצנרת המתכתית )פלדה, נחושת וכו'( תצבע בשתי שכבות צבע גמר מעל צבע היסוד  
 כות. הוי המערהמזמין לצורך זיבגוון לפי הוראות 

 
 טבעות זיהוי  . 2
 

 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת. 2.1
 

במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות, יסומנו טבעות הזיהוי על  2.2
 גבי הטבעות הראשיות. 

 
 טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן.  2.3

 
 מ.ס"  5היה זיהוי יטבעות ה רוחב 2.4

 
טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע. הסרטים יהיו מחומר  ניתן לסמן את  2.5

פלסטי בגוון המתאים, ההדבקה תעשה כך שטבעת שתווצר תהיה ניצבת לציר  
 הפיפת קצות הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד הלא נראה לעין. הצינור.   

 
ב ככלולה מורה תחשנפרד והתלעיל לא ישולם בעבור צביעת הצנרת כמפורט  
 ירי היחידה השונים. במח 

 
 שילוט וזיהוי צינורות ומגופים 00.23

 
 ליד כל שסתום, מתקן, ציוד, לוח וכו' יותקן שלט "סנדוויץ" כולל חריטת המלל. . 1
 

תוכן השלט שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או  
 ד.ם הוא פוקם עליההמתקני 

 
 שלט שבו יצויין:  "מגוף שליטה". שסתום ניתוק יסודר כל  ליד 

 
 



 

 

 

 
 
 

ברגים   לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר לשלדת פלדה   2כל שלט יחוזק עם 
מחוזקת צינור על יד השסתום. לפני הכנת השלטים, יכין הקבלן רשימה של שלטים עם 

 קח. התוכן המוצע על ידו לאישור המפ
 
   מור לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות נורות עפ"י גוונם כאציה לזיהויבנוסף    .2

מטר בצינורות ישרים  6 -מודבקות בדבק מגע על הצינורות, במרחקים שלא יותר מ  
 וליד כל חדירה  לקיר או תקרה, פיר, רצפה, הסתעפות וכו'.  

   
 המדבקות הנ"ל תכלולנה: 

 
 הזרימה. ון המורה על כיו סוג הזרם וחץ 
  
 ים לקוטרי הצינורות. גודל המדבקות  יתא 
  
עבור עבודות זיהוי צינורות הן עבודות עזר כולל שילוט, חבקים, לוח מקרא, וכו' לא   
 ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 

 
 העבודות כלליות שיתבצע ע"י הקבלן 00.24

 
ביצוע העבודות נשוא  הנדרשים לצורךויות או כתבי כמ פורטות במפרטים,בנוסף לעבודות שמ

 המכרז, הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:
 
 בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות ליצור מוקדם של הצנרת.  . 1
 
 יצור מוקדם של הצנרת . 2
 
רוש לבניית הספקת כל חומרי העזר, מנופים, מגדלים, כלים וציוד בניה נוסף הד . 3

 קן.המת 
 
 . צביעת כל הצנרת והציוד . 4
 
 הכנת כל הפתחים, חריצים,  שרוולים, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, חדרים וכו'   . 5

 הדרושים להתקנת הצנרת, וסתימת הפתחים לשביעת רצונו של המזמין.  
 
 בדיקת המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרט.  . 6
 
 

 התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה  00.25
 

במוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. תמש בחומרים וחייב להשהקבלן מת
חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו,חומריו הינם בלי  

 סימן השגחה.
 

ו בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות ת
 מתאים.ההשגחה ההתקן או סימן 

 
 



 

 

 

 
 
 

ם אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר, וממוצרי יצרן מוכר.  כל החומרי
המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על מנת להצביע  על 
איכות המוצר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על ידי מסמכים 

 מתאימים ובאישור המפקח.
 

הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב תקין  - כלי העבודה
 שיבטיחו ביצוע העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרוש.

 
הקבלן יסמן מיקום נכון של כל המתקנים, האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל  אישור  - סימון

 המפקח שהסימון נכון. 
 

ן על חשבונו כל שגיאה הנובעת מסימון תקהקבלן ישא באחריות בלעדית על דיוק הסימון וי
 לא נכון.

 
 כמויות 00.26

 
 כל הכמויות ניתנות באומדנא.

 
  כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע  

 ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע. 

 
 הקטנת/הגדלת היקף העבודה 00.27

   
כתב הכמויות ניתנו חלופות שונות לקבועות, אביזרים ומתקנים שונים מתוך כוונה  ב

שהבחירה תעשה בשלב ביצוע העבודות. לפיכך יתכן ביטול מוחלט של סעיפים והגדלה פי  
 כמה של סעיפים אחרים. 

   
המזמין יהיה רשאי לבטל, להקטין או להגדיל את היקף העבודות המתוארות בסעיפי   

זה ללא הגבלה בתנאי שסה"כ ההיקף הכולל של החוזה/מכרז לא יקטן/יגדל  יותר  ז חוזה/מכר
במחירי   מההיקף המקורי. הגדלה הקטנה או ביטול סעיפים כנ"ל יהיו ללא שינוי  50% -מ

 היחידה המקוריים ולוח הזמנים המקורי.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 מערכות חוץ 57.1
  

 עבודות עפרא. 
  

 כללי  
  

 של המפרט הכללי. 01החפירה תבוצענה לפי פרק ת כל עבודו
 

העבודה כוללת : חפירת  תעלות בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, 
 יישור תחתית החפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו'. 

 
בסלע מכל סוג ה בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציב
 שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים או בידיים. 

 
עומק הצינורות יהיה לפי המפורט בתכניות.בצינורות בהם לא מצוין עומק הנחת 
הצינורות )בדרך כלל צינורות מים( יונחו הצינורת בעומק כזה שהכיסוי המינימלי 

' ובמקומות שיש גישה לרכב, הכיסוי מ 0.80במקומות שאין בהם גישה לרכב יהיה 
 מ'.  1.20המינימלי יהיה 

   
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד 
העבודה, ובכל הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה  וכו', כדי  

 .להבטיח הן את העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה
 

קרקעיים כגון : כבלי טלפון, צינורות מים,  -כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת
תקשורת, ביוב וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת 

 על מיקום המכשולים או שהאינפורמציה שנמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא מושלמת.
 

 שקיעות
   

ון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירות לצינורות,  יק הקבלן יהיה אחראי לת
לשוחות ולמיתקנים ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף, במשך שנתיים 

 מיום מתן תעודת ההשלמה.
 

 מצעים
 

ס"מ מכל צד. החול יהיה חול דיונות נקי   20צינורות המים והביוב ייעטפו בעטיפת חול 
 אבנים או מלחים.  ם, ללא חומרים אורגניי

 
 מילוי מבוקר של תעלות

 
המילוי מעל עטיפת החול ועד תחתית המצעים במדרכות וכבישים או עד פני הקרקע 
הסופיים בשטחים פתוחים, יהיה חול דיונות נקי  מוברר ללא אבנים וללא חומרים  

 ס"מ תוך הידוק בידיים ובציוד מכני מתאים.  20אורגנים ויונח בשכבות של 
 

יהיה אחראי למשך שנה אחת לכל השקיעות במילוי או במצע, שתתהוונה לאחר  לןהקב
מסירת העבודה, מעל לצינורות או סביב שוחות, והוא יתקן שקיעות אלו על חשבונו לפי  

 הוראות המפקח. 



 

 

 

 
 
 

 מילוי החול מעל הצינורות יבוצע לכל רוחב וגובה התעלה. ללא קשר לעומק הקו המונח.
 ורגת עקב עומק הקו(מד )גם אם יש חפירה 

 
 עטיפות בטון

 
עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת כתבי כמויות או בקטעים  

  20-שייקבעו ע"י המהנדס. עטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין. היציקות תהינה מבטון ב
 . 466  -ו 188המתאים לתקן הישראלי מס' 

 
באישור  נגד דופן החפירה לא תורשה אלאה יציקת העטיפה תבוצע עם תבניות. יציק

 המפקח.
 

 קווי מים וביובב. 
      

 כללי
  

ביצוע הנחת קווי המים והביוב, סוג החומרים והאביזרים, פרטים טכניים וכו', יתואמו  
ש אביזרים וחומרים ע"פ  לדרוש שימו םרשאי יהיו הקיבוץאנשי . הקיבוץאנשי מראש עם 
 לכל הנחיות רלבנטיות אחרות.  ים קודמ וץיבהקאנשי . הנחיות םשיקול דעת

 
 קווי מים  1ב.
 

מחוברים בספחי אלקטרופיוזן דוגמת תוצרת "פלסאון"  10צינורות פוליאטילן מצולב דרג 
 1519בהתאם לתקן הישראלי  או ש.ע

 
 הנחת הצינורות 2ב. 

 
 כללי
 

הולכי רגל. ו הקווים מונחים במדרכות או כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב
כאמור לא תורשה פתיחת תעלה והשארתה פתוחה משך הלילה. בכל יום עבודה לאחר 
הנחת הצינור תכוסה התעלה בשכבות מהודקות ויסולק חומר עודף ואספלט כמפורט.  

 שעות מאספקת מים סדירה.  6  -כמו כן לא יורשה ניתוק צרכן יותר מ 
 

עודף ופסולת וכל הכרוך בשיטת העבודה  מרעבור כיסוי יום יומי של התעלות, סילוק חו 
המוכתבת לעיל ונקיטת כל האמצעים לאספקת מים שוטפת לכל המבנים כולל התקנת 
צינורות על פני השטח לאספקת מים זמנית לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה 

 במחירי היחידה השונים. 
   
  א תורשה פרישת צינורותל הצינורות ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. אכסון 

לאורך מדרכות במקומות שלא תואמו מראש והשארתם במשך הלילה או פרישת  
 הצינורות  לכל אורך התוואי וביצוע העבודה בחלקים. 

 
לפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח וזה ייתן אישורו לכיסויו של הקו. אם   

ח רשאי להורות על חפירה של הקו פק הקבלן לא יודיע למפקח כאמור לעיל, יהיה המ
 וביצועו מחדש. 

 



 

 

 

 
 
 

עם גמר העבודה ימציא הקבלן למפקח אישורים של שרותי שהשדה של היצרנים   
 כמפורט בהמשך. 

 
 

 המגופים  ג. 
 

ומטה )לא כולל( יהיו כדוריים תוצרת "שגיב" או ש.ע. מתאימים  2המגופים בקוטר "   
 לת.י., הרלבנטיים.  

 
  – 2000מתוצרת "רפאל" דגם   עילייםומעלה )כולל( יהיו מגופים  2ר " וטהמגופים בק  

 T   עם ציפוי אמאיל פנים ואפוקסי חיצוני, טריז מגופרEPDM   ואום נעילת ציר עליון
 אטמ' העומדים בת"י הרלבנטים לציוד מסוג זה.   16חוץ או ש.ע.  ללחץ עבודה   

 
 .יישובהמגופים יהיו עיליים כמקובל ב       

 
 של המפרט.  57047ל המגופים יהיו לפי הדרישות בסעיף כ  

 
 בדיקת לחץ ד. 

 
של המפרט הבינמשרדי. כל קטע של  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף   

הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי לפי   
המחברים מתוך  אתהוראות שרות השדה של היצרן. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק  
הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את  
 בדיקת הלחץ של הצינורות. 

 
בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח. הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות.  

 רק לאחר אישור המפקח תכוסה החפירה. 
 

נים אטומים ופקקים ולעגנם אגאת הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור ב
בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה  מבלי להפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש להגיש 
למפקח את פרטי העיגון לאישור. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר 

 העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים. 
 

לים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים  הכעל הקבלן לספק את כל הציוד ו
והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות 
ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת 

 הלחץ יחשב ככלול במחירי היחידה השונים. 
 

 שטיפת וחיטוי הקוים   ה.
 

צוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת מים  ביעם גמר 
ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים  

 היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט להלן. 
 

גופים,  מ פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזירם כגון" 
צינורות, הידרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור של משרד הבריאות ובתאום עם  

 המפקח.



 

 

 

 
 

 
 צינורות הביוב. ו
  
         הנחת הצינורות  1.ו
  

   , במפרט הכללי. אין להתחיל הנחת  5703הנחת הצינורות תבוצע כמפורט בפרק         
 ביעת רצון. משהקוים לפני שהמפקח יאשר את החפירה כ       

 
 
    סוג הצינורות  2.ו
  

,   884מ"מ ע"פ ת.י.  200 -160בקוטר    8דרג הצינורות יהיו עשויים פי.וי.סי. עבה  לביוב 
 הצינורות יחוברו לקירות השוחה עם מחבר מיוחד לשוחות בטון  תוצרת יצרן הצינורות.

 
הוראות בית החרושת  "י הנחת הצינורות, הובלתם ואחסנתם תבוצע עפ"י תקני ישראל  ועפ

והקפדה מיוחדת יש להקדיש לפריקת  צינורות, הורדתם לתעלה והטיפול בהם למניעת 
 שבירתם ופגיעה בהם. 

 
          בדיקת הצינורות. ז
  
       בדיקה הידראולית 1.ז
  

, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק במים  שיעמדו  57058תבוצע כמפורט בסעיף 
שעות לפחות. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את   24ת בתוך הצינורו

 גובה המים בשתי שוחות לפחות. 
 

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. 
 

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ של קוטר  
עלה על השיעור הנ"ל,יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית,  לאתר את י פנימי.אם איבוד  המים

מקומות הדליפה ולתקנם.לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות 
 המשביעות את רצונו של המהנדס.

 
          בדיקה סופית  2.ז
 

וחות ש לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל
הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המהנדס על הקבלן יהיה לתקן את כל  

 התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המהנדס.
 
      שמירה על הנקיון 3.ז
  

 הקבלן יכין פקקים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינור.
ן את פתחי הצינור המונח בתעלה בפקקים אלה בלכל ערב לאחר גמר העבודה יסתום הק

 כדי למנוע  
 

חדירת אדמה לתוך הצינור. כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של הפסקת  עבודה  
לזמן ממושך או בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות מדי פעם את הצינורות ושוחות הבקרה 

 מכל לכלוך פסולת בניין וכדומה.



 

 

 

 
 

 
הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות  הבקרה ויבצע  שטיפה  ה לפני עריכת הבדיק 

כללית בכמות גדולה של מים לכל הקוים  הראשיים והמשניים לשביעות רצונו המלאה של 
 המפקח.

 
 שוחות לביוב   4.ז
 

 עם עיבוד מובנה מבטון,שוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות בקרה עשויות חוליות טרומיות 
.  20-במפרט הכללי. חלקי הבטון  בשוחה והרצפה יבוצעו מבטון ב  57082 שתבנינה לפי פרק

בחלק משוחות הבקרה יבוצעו מפלים חיצוניים על הקו הראשי או ; בכניסת קו משני לשוחה. 
 ניתן להבחין בשני סוגי מפלים; 

 
 ס"מ. 40. מפל פנימי שגובהו אינו עולה על 1
 
 ס"מ. 40שגובהו מעל . מפל חיצוני 2
 

בשטח פתוח. ו/או    IIבמדרכה או שטח מרוצף ומטיפוס  Iוחות תהיינה מטיפוס תקרות הש
 בכביש.

 
 מכסי השוחות יהיו כדלהלן: 

 
 * בשבילים, במדרכות ובשטחים בהם אין גישה אקראית לכלי רכב דגם ב.ב. לפי  

       
 טון.  12.5המתאימים לעומס  מרוכז של  103.2מטיפוס  489ת.י.     
 
 מקומות המצויינים בתכנית יותקנו מכסים כנ"ל אבל ב.ב. מטיפוס  בכבישים או ב * 

 טון.  40.0העומדים בעומס מרוכז  של  103.1כבד,      
 

ס"מ  80ס"מ  לתאים  בקוטר  60ס"מ  וקוטר  60ס"מ לתאים בקוטר  50קוטר המכסים יהיו: 
 .חצריםקיבוץ " וסמל ובכולל ומעלה.המכסים יהיו עשויים יצקת עם כיתוב מתאים בי

       
 חיבור הצינורות לקיר השוחה יעשה באמצעות מחבר "איטוביב" תוצרת יצרן השוחות.    - 
 
 שלבי ירידה יבוצעו עפ"י הפרט הסטנדרטי.    - 
 
 חיבור חוליות התא יש לבצע מחבר איטופלסט ע"פ יצרן התאים.  -
 

ן של פני האספלט או לשיפוע המתוכנו פני השוחות והמכסים יותאמו בדייקנות לרום המתוכנן
 הריצוף במדרכה או שביל.  בשטחים פתוחים או כמסומן בתכנית 

 ס"מ. -20יובלטו המכסים מפני הקרקע הסופית כמסומן בחתך אך לא פחות מ
 
 תכניות לאחר ביצוע ו.
  

על הקבלן להכין על חשבונו על גבי גבי דיסקטים והעתקות )השרטוט יהיה ממוחשב(, 
קבלת העבודה על  ידו והן תוכנה  לפניע". תכניות אלו יסופקו למפקח ת  "לאחר ביצויותכנ

לאחר השלמת הביצוע. הגשת תכניות אלה הינה תנאי  לקבלת העבודה ע"י המפקח.  
 התכניות תראנה את הנתונים המדודים  לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח.  

 



 

 

 

 
 
 

 כמו כן תכלולנה התכניות:
 

 ם, מבנים או עצמים אחרים. ב ביחס לכבישייו* תנוחת קווי הב
 

 * אורך הקטעים בין תאי הביקורת. 
 

 רום מכסה, רום כניסה, יציאה, מפלים חיצוניים וכו'. -* איזון תאי הביקורת
 

        * תנוחת קווי מים, עומק הצינורות, מיקום אביזרים, סוג  הצינורות וכו',כולל מרחק    
 ק של תוואי הצינור. לאיתור מדויי טחהצינורות מעצמים קיימים בש  
 

 * כל מידע אחר רלבנטי שידרש ע"י המפקח. 
 

 המדידה, הכנת התכניות והאורגינליים וכו' יהיו   -כל העבודות בסעיף זה 
 על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן  בנפרד. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים  – 3נספח ג' 
 

 תנאי החוזהם התחשבות ע 3.1
 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט   
 זה על כל מסמכיו.  

 
המחירים המוצגים להלן, ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי   

-הבנת תנאי כלשהו או אי-התנאים  הנזכרים באותם מסמכים, על פרטיהם.  אי
קת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או  וכר כסיבה מספת התחשבות בו, לא

 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.   כעילה
 

שום הפרעות, עיכובים חוסר רציפות או הפסקות בקטעי העבודה השונים עקב  
 הדרישות הנ"ל, לא יוכרו כסיבה לשינו מחירי כתב הכמויות. 

 
 קווים ושטחים עקומים, שטחים נפרדים  3.2

 
בור עבודות בקווים עקומים, בשטחים עקומים, בשטחים  לם כל תוספת עשולא ת  

 קטנים ובשטחים נפרדים. 
 

 טיב מלאכה וממדים העולים על המינימום הדרוש 3.3
 

לא תשולם כל תוספת עבור מלאכה שטיבה עולה על המינימום הדרוש וכן   3.3.1
 לא יהווה הדבר תמורה כלשהי עבור מלאכה בממדים קטנים מהדרוש. 

 

 עבור מלאכה שממדיה עולים על הדרוש לפי התוכניות   שלום כל תוספתת לא 3.3.2
 ו/או המפרט.  

 

 עבור איכות שמתחת לנדרש במפרטים ו/או התוכניות תורד תמורה מתאימה  3.3.3
 הקבלן.

 
 אופני מחיר היחידה 3.4

 
אופני המדידה לצורך התשלום כפי שהינם מפורטים להלן מתייחסים לכל סעיפי   

 א אם נאמר בהם במפורש אחרת.  כאשר אופן  תב הכמויות אלבכהעבודה הכלולים 
 
המדידה מוגדר בגוף הסעיף של כתב הכמויות תהיה לאופן מדידה זה עדיפות   

 במידה והוא שונה מהמוגדר בסעיפים שלהלן.
 

 תכולת מחיר היחידה 3.5
 
מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות כוללים את מלוא התמורה עבור אספקת  

ה, אספקת חומרי העזר, הכלים וכו' הדרושים לביצוע והם ם ובצוע העבודריחומ
כוללים מבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל את הדברים דלהלן: העבודות הכלליות 

 המתוארות במפרט.
 



 

 

 

 
 
 
העברת החומרים שבאספקת הקבלן למקום העבודה, ניהול פיקוח, אספקת כוח   

וד המכונות, ציוד להרמה, אביזריהן, צי עלעבודה מקצועי, הבאת מכשירים, רתכות 
כלי הרכב והשימוש בהם, ציוד וחומרים לניקוי חול, צביעה, עבודות מוקדמות ועבודות  

 הכנה, הכנת שטחי העבודה והאחסנה כולל סככות, פיגומים ותמיכות.  
 
כל יתר עבודות הקבלן הקשורות בביצוע העבודה בהתאם לתוכניות המפרט הטכני  

וביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות.  רווח קבלני, פיצויים  סים, תמלוגים מיוהוראות 
 והיטלים אחרים וכל הדרוש למילוי חובות הקבלן. 

 
 תיאורי העבודה בכתב הכמויות 3.6

 
תיאורים והגדרות של העבודה שבכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה  

 הקבלן. ותניתנים בקיצור לצרכי זיהוי בלבד לנוחי
 יות נתנו כמשוערות באומדן בלבד.  הכמו 
 
אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כל הפעולות הדרושות ויש לפרשם  

ככוללים את כל שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן, ואת האמור במפרט  
 ובתכניות.

 
 שינוי אמצעים ושיטה 3.7

 
את אישור המפקח לא  לן גם אם קיבלקבשינוי באמצעים ובשיטות הביצוע ביוזמת ה 

 ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה. 
 

 מדידה 3.8
 
כל העבודות תימדדנה נטו בהתאם למבוצע בשטח כשהן גמורות ו/או קבועות  

במקומן, ללא תוספת עבור פחת וכד'.  מחירן כולל ערך כל חומרי העזר ועבודות  
תשולמנה תוספות עבור עבודה עות ממנו. לא תמהלוואי הנזכרות במפרט ו/או מש

שנפסלה או עבור דרישה לבצע עבודה כל שהיא בהפסקות או בשלבים או בשעות 
 בלתי שגרתיות בהתאם לדרישות מנהל האתר.

 
 הגדרה לרשימת הכמויות 3.9

 
 בקוטר.....  פוליאטילןצינור  3.9.1

 
 צינור עשוי......בקוטר......      3.9.2

 
מרי העזר והעברתם לאתר, הכנת האביזרים וחו ם,כולל: אספקת כל החומרי

הקטעים כולל חיתוך ומדידה, המידות בתכניות אינן פותרות את הקבלן מאחריות  
למידת התאמת הקו במתקן. במחיר כולל ביצוע חציבות לצורך מעברי הצנרת, 

 . 2.13הנחת שרוול ואטימתו כמפורט בסעיף 
 

מערכות הצנרת  צריך להכין אתן עם סיום ייצור הקטעים כולל התמיכות הקבל
למבחן לחץ. לשם כך עליו לנתק את הציוד או המיכלים ע"י הכנסת חסם. מבחן  

 הלחץ יערך לפי תכנית מערכות המבחנים או לפי הוראות המפקח.
 



 

 

 

 
 
 

עם גמר מבחן הלחץ על הקבלן לנתק את כל הסידורים המיוחדים לניתוק הקו,  
 לרוקנו ממים ולחברו מחדש.

 
מבחן הלחץ, על הקבלן לבצע בדיקה חוזרת ללא תשלום קו לא יעמוד בוהבמידה 

נוסף. אין לערוך כל מבחן לחץ לפני שהקו מונח תמוך וסגור במקומו הסופי, הנחת 
קו תמדד לאורך ציר הצינור למעט שסתומים ואביזרים, מחיר מבחן בלחץ כלול 

 במחיר הנחת הקו, במידה ותהיה דרישה מאת המפקח 
 

 באחריות הקבלן ישולם לקבלן מחיר בדיקת לחץ נוספת. לחץ נוסף שלא חןלבצע מב
 

המחיר הוא למ"א לכל סוג של קוטר צינור, מדוד לאורך ציר הצינור כאשר האביזרים  
כלולים במידת אורך הצינור. במקרה ויורה המפקח לקבלן לפרק צנרת קיימת או  

קיימת,  ה לפירוק צנרתידשכבר הותקנה על ידו, ישולם לקבלן בהתאם למחירי היח
 לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פירוק צנרת בגלל טעויות של הקבלן.

 
 עדכון שרטוטים  3.10

 
עם גמר העבודה על הקבלן לעדכן את השרטוטים בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל, 
וכמו כן עליו להעביר דפים טכניים של הציוד שסופק כולל נתוני אחזקה מונעת. 

ים מכל החומר.עדכון השרטוטים ומסירת החומר העתקים מושלמ 3 הקבלן יעביר
 כלול במחירי הצנרת ולא ישולם בנפרד.

 
 אחריות 13.1

 
חודש מזמן קבלתן  12הקבלן אחראי על תקינות המערכות כולל מתן שירות במשך 

  6ע"י המפקח. על הקבלן להחליף כל חלק פגום בחלק חדש ולתקן כל תקלה תוך 
יו. התשלום כלול במחירי היחידה השונים ולא ברת ההודעה אלהעשעות מכסימום מ

 ישולם בנפרד. 
 

 שילוט  23.1   
 

. המחיר כלול במחיר היחידה קיבוץעל הקבלן להתקין שילוט זיהוי לצנרת כמקובל ב
 השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 תשתיות חוץ
 
 

 עבודות עפרא. 
  

נה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר    ורות לא תימדדינעבודות העפר להנחת הצ
הנחת הצינורות. החפירה תכלול גם חציבה. מחיר הנחת הצינורות יכלול מצע חול 
כנדרש, מילוי החפירה בחול דיונות נקי  ומוברר, הידוק מבוקר שהמילוי וכו' כמפורט   

 .בסעיפים הרלבנטיים במפרט.)ללא קשר לעומק ורוחב התעלה הנחפרת(
 

 השטח לקדמותו החזרת מצבב. 
  

מחירי היחידה עבור הנחת צנרת, מגופים וכו' כוללים החזרת מצב השטח  לקדמותו  
בשלמות כולל תיקון שבילים מרוצפים בכל סוגי הריצוף, שבילי אספלט, תיקון גדרות 

 קרקעיות  שנפגעו וכו'. -אבן, רשת ברזל וכו', מתקנים ומערכות תת
 

או מדרכה בשטח ציבורי, תשולם תוספת ת בתחום כביש רועבור מעבר עם צינו
 בהתאם למפרט בכתב הכמויות. 

 
            צינורות המים ג.
  

המדידה תיהיה לפי מטר אורך,מסווג לפי קוטר וסוג הצינור ויכלול העמסת הצינורות 
במפעל היצרן, הובלתם לשטח העבודה, אחסונם, אספקת מחברים, אטמים וכו',  

 ות  ורפיזור הצינ
 

וואי, חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת חול, הנחת הצינורות,  מילוי  לאורך הת
ס"מ, אספקת כל. ספחים והאביזרים  כגון    20החפירה בחומר מהודק בשכבות של 

מסעפים עם יציאות מאוגנות או יציאות הברגה,היצרויות, קשתות מכל הסוגים, גושי 
 סעיפים הרלבנטיים במפרט.כו' כמפורט  ב ו  עיגון מבטון בדיקת לחץ, שטיפה, חיטוי

 
של המפרט אך תהיה ברוטו כולל   57.00.01שיטת המדידה תהיה כמפורט בסעיף 

   תשלום,את כל האביזרים הן בתאים והן מחוצה להם. עומק החפירה לא ימדד לצורך 
 יהיה כזה שיבטיח מינימום כיסוי כמפורט במפרט או בתכנית.

 
       גושי עיגון מבטוןה. 

  
 ו לצורך תשלום, מחירם יהיה כלול בסעיפי העבודה השונים.לא ימדד

 
         עטיפת בטוןו. 
  

 המחיר יהיה אחיד לכל עומק צינור. 
  
       חיבורים לקווי מים. ז
  

מחיר היחידה עבור חיבור קו מים חדש לקו קיים יכלול גם התאמה, טיפול בהפסקת 
, הבאת ציוד שאיבה קיבוץה  אנשיחיבור עם ה הזרימה, קבלת אישור מועד ביצוע

מתאים לשטח,אספקה והתקנת כל  אביזרי החיבור הדרושים בהתאם לצינור הקיים 
 והצינור המתוכנן,  ריתוכים וחיתוכים. 



קיבוץ כרמים

147פיתוח ותשתיות ל-
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תרשים סביבה

מבוא

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

רשימת  מסמכים  למכרז.1

מסמך שאינו מצורףמסמך מצורףשם המסמך

הצעת הקבלןמסמך א'

מסמך ב'
החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה

)1996 (תשנ"ו – 3210ע"י קבלן – מדף 

מסמך ג'

המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית
(האוגדן הכחול) על כל פרקיו הרלוונטיים ומפרטים

 – מוקדמות בהוצאתם00כלליים אחרים לרבות פרק 
העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים

המצורפים לפרקים אלה.
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תנאים כלליים מיוחדים1 מסמך ג'

 2 מסמך ג'
מפרט מיוחד ואופני מדידה

מיוחדים

 :ו תה ע ר .2

ג' דלעיל, הוא המפרט הכללי לעבודות בנין, שבהוצאת.1 המפרט הכללי, מסמך 

הועדה הבין-משרדית המשותפת למשרד השיכון, משרד הבטחון ומע"צ. הקבלן

מצהיר כי ברשותו נמצאים כל פרקי המפרט הכללי הנ"ל, בהוצאתם הנקובה לעיל,

והוא מתחייב לבצע עבודותיו בכפיפות לדרישות הכלולות בהם ולדרישות הסכם

זה.

כל המסמכים לעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם.2

מצורפים.

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן,.3

הקריה,16ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רחוב הארבעה   

תל-אביב.
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הצהרת  הקבלן.3

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים כל מסמכי מכרז/הסכם זה, כי קראם והבין

את תוכנם והוראותיהם, וכי הוא מכיר היטב כל פרטי הפרויקט ומסוגל לתכנן ולבצע

אותו לשביעות רצונם המלאה של המפקח והמזמין בכפיפות להוראות החוזה על

כל חלקיו, מסמכיו ונספחיו ובמסגרת לוח הזמנים הנקוב.

וכן הנדרש,  הביצוע  כושר  הדרושים,  והנסיון  הידע  ברשותו  כי  מצהיר  הקבלן 

הכישורים המקצועיים הנדרשים, וכן הכושר והיכולת הכספית הדרושים כדי לבצע

את הפרויקט, ברציפות וללא עיכובים בכפיפות להוראות מסמכי החוזה השונים.

הקבלן מצהיר כי קיבל את כל האינפורמציה המשלימה הדרושה לו לשם הכנת

הצעתו, כי הוא ביקר באתר ומכיר היטב את תנאי האתר והקרקע, וכי לקח בחשבון

את הנ"ל בעת הכנת הצעתו.

הקבלן מצהיר כי מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מכל

סוג שהוא המתחייבות מביצוע פרויקט זה בכפיפות להוראות החוזה על כל מסמכיו

ונספחיו, ואת הרווח הקבלני.

הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט, נשוא מכרז/הסכם זה, בכפיפות לתנאי והוראות

ולשביעות לוח הזמנים הנקוב,  ונספחיו, במסגרת  כל מסמכיו  המכרז/הסכם על 

רצונם המלאה של המפקח והמזמין, ולפי מחירי היחידה הכלולים בהצעתו בכתב

הכמויות.
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_________________ וחתימתו תמת הקבלןו חתאריך_____________           
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ם  תנאים כלליים מיוחדי

 מוקדמות00  פרק 

.3210 מוקדמות במפרט הכללי ובחוזה/מדף 00המהווה השלמה לנאמר בפרק 

אתר העבודה00.1

קיבוץ כרמים.

תאור העבודה00.2

היקף המפרט00.3

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב הכמויות

 אתאועל כן אין מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצ

ביטויה במפרט המיוחד.
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התאמת התוכניות , המפרטים וכתב הכמויות 00.4

ו לנתונים  אובהתיחס  טעות  שתמצא  מקרה  בכל  בהם.  המובאים  האינפורמציה 

סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני בכתב הכמויות ובאתר עליו להודיע על כך

למפקח  ולבקש הוראות בכתב.

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת

המפקח וירשמו ביומן העבודה.

החלטת המפקח תהיה סופית. 

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת  התוכניות ומסמכי  המכרז את כל המידות, הנתונים

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בחסר, בסטיות ובאי

ההתאמות הנ"ל. 

ויכולים לחול בהם למען הסר ספק הכמויות בכתב הכמויות מהוות הערכה בלבד 

שינויים במהלך העבודה.

שטחי עבודה00.5

שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצרכי ביצוע עבודה זו יוגדרו ע"י המפקח

בסיור קבלנים.

עבודה, ציוד וחומרים00.6

אישור.1 טעון  העבודות  לביצוע  בו  להשתמש  הקבלן  בדעת  אשר  ציוד  כל 

הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו המפקח לפני התחלת

של אותו ציוד כולו או בחלקו).

הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל

ידי המפקח. על הקבלן על  יאושר  ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר  חשבונו 

לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין בכל הסוגים. על הקבלן לדאוג כי

תקלות למקרה של  רזרביים הדרושים  כלים  או  חילוף  חלקי  במקום  יהיו 

טכניות. דרישה זו חלה באופן מיוחד לגבי ציוד לעבודות המחייבות רציפות

ביצוע.

בכפיפות.2 נכון,  מקצועי  ובאורח  לתכניות  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 

לדרישות התקנים הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן

וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן קיימות דרישות, תקנות 

דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב
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על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב

להמציא אישור כזה, באם יידרש.

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר.3

מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו

לצורכי החומרים  מאותם  דגימות  להגיש  זאת  עם  ויחד  בהם  להשתמש 

על חשבונו של וכדומה תעשה  ריצוף  קירות,  דוגמאות של  בניית  בדיקה. 

הקבלן. כל החומרים אשר ישתמש בהם הקבלן לביצוע העבודה יהיו מהמין

התקנים לדרישות  הבחינות  ובכל  מקרה  בכל  ויתאימו  ביותר  המשובח 

הישראלים העדכניים. (ובהעדר תקן ישראלי לתקנים זרים כפי שיקבע).

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהם יקבעו את

מן החומר  בטיב  סטייה  כל  זה.  חוזה  בביצוע  לשימוש  התאמתם  מידת 

ולסילוקו העבודה  להפסקת  תגרום  החומר  וממקור  המאושרת  הדגימה 

המיידי של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר 

ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל הבדיקות תבוצענה, בהתאם לאמור

ותוצאות המפקח  ידי  על  שתיקבע  מוסמכת  במעבדה  הקבלנים,  בחוזה 

הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

קבלת השטח על ידי הקבלן 00.7

הגשת ההצעה ע"י הקבלן מהווה אישור שפרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את

כל פרטי השטח ואת הנסיבות המיוחדות החלות על אותו השטח.

מתקנים עיליים  ותת - קרקעיים

יכול שיהיו קיימים מתקנים תת-קרקעיים, לרבות כבלים, צינורות, בשטח העבודה 

מערכות שירותים ומתקנים נוספים. על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים התת

ולוודא את מקומם של כל המתקנים התת קרקעיים ועליו לבדוק מראש  קרקעיים 

הנמצאים בתחום עבודתו.

כללית לאינפורמציה  הוא  הנ"ל  המתקנים  למיקום של  המתייחסות  התוכניות  סט 

בלבד אינפורמציה זו אינה מלאה ואינה מדויקת.

באישור יבוצעו  תקשורת  מערכת  עבור  עבודות  או  תקשורת  קווי  בקרבת  עבודה 

האישורים כל  אחר).  (או  "בזק"  בחב'  הרשת  מהנדס  של  צמוד  ובפקוח  מוקדם 

והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

עבודה בקרבת מתקני חשמל/תאורה תבוצע באישור מוקדם ובפקוח חברת החשמל

וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
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 מטעם חב'ובפקוח צמודעבודות בקרבת קווי הביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם 

. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.המים והביוב

עבודות המערכות ביצוע  ובזמן  לפני  וביצוע התאומים הדרושים  קבלת האישורים 

הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

או אימזמיןה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת מיקום המתקנים הנ"ל   

הכרת התנאים הנ"ל.

רואים את הקבלן שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים,

שירותים וחומרים הנמצאים בשטח לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות אחרות.

לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע עבודות כאלה לכשיידרש.

תקופת הביצוע00.8

לסיים כל העבודות,  על הקבלן  ביצוע  יאוחר באת  לא  זה,  חודשים ..... מחוזה 

 להתחלת ביצוע העבודה (צו ,ם  מן התאריך שנקבע ע"י המנהל, בהוראתויריאקלנד

התחלת עבודה).

 אתר התארגנות00.9

יהיה באזור האתר של הפרויקט. אזור ההתארגנות אתר ההתארגנות של הקבלן 

יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן על כל המשתמע מכך.

מהנדס באתר ומנהל עבודה00.10

הקבלן מתחייב להציב באתר מהנדס ומנהל עבודה מטעמו.

מהנדס האתר יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי

 (חמש) שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק לדעת המנהל בביצוע עבודות מהסוג5של 

הנדרש בחוזה זה. לא תתבצע שום פעילות באתר על ידי הקבלן או קבלני משנה שלו

ללא נוכחות מלאה של המהנדס או מנהל עבודה מוסמך. מהנדס האתר יהיה מוסמך

הוראות ולקבל  ועניין  דבר  לכל  המועצה  כלפי  אותו  ולייצג  הקבלן,  בשם  לחתום 

 בשטח. מהנדס זה יהיה המהנדס האחראי על  הביצוע בפני ו/או באי כוחהמועצההמ

הרשויות השונות.

נוכח באתר בכל שעות העבודה, כ להיות  שיהיה גם כתובתךעל מהנדס האתר   

להוראות הנחיות וכדומה.

העדרו ללא הסכמה מצד המפקח יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה

 לקבלן עילה לתביעההע"י המפקח עד לשובו של המהנדס לאתר העבודה, ולא תהי

או פיצוי  בגין הפסקת העבודה.
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 מודד 00.11

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

באתר.

) בכל עת ע"פ דרישת המפקחAS MADEהקבלן מתחייב להמציא תכניות עדות (

הזמנים בלוחות  ויוצגו  מראש  יוגדרו  אשר  לביצוע,  דרך  אבני  ע"פ  מקרה  ובכל 

המפורטים אשר יגיש הקבלן.

 מניעת הפרעות 00.12

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי  החיים והתנועה

אתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנועסביבות ההסדירה המתנהלים ב

תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

מניעת שפך קרקע    00.13

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ובכל סוגי כלי עבודה על מנת להימנע

משפיכות קרקע ו/או פסולת באתר העבודה או בקרבתו. לא יורשו שפיכות אדמה ו/או

פסולת אלא באתר מוסכם על דעת המפקח והרשות המקומית, ובאחריות הבלעדית

של הקבלן.

הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים00.14

כל השטחיםובמשך העבודה  ניקוז של  להסדרי  לדאוג  חייב הקבלן  בכל שלביה 

זמניים לרבות פתיחת ניקוז  וממנו. הבטחת סידורי  המתנקזים אל שטח העבודה 

תעלות תבוצע ע"ח הקבלן בהתאם להנחיות המפקח במקום. במידה ויגרם נזק עקב

. ולשביעות רצון המפקחאי ביצוע יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו

תכניות00.15

לקבלן ימסרו שני עותקים של תוכניות לביצוע.

"למכרז בחותמת  ומסומנות  בלבד  למכרז  תכניות  הן  בזה  המצורפות  התוכניות 

"לבצוע" אשר בהן יישאו את החותמת  ימסרו תכניות אשר  לפני הביצוע  בלבד". 

 שומרמזמיןעשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כלשהן. 

זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. לקבלן לא תהאולעצמ  

זכות לדרוש או לקבל פיצוי או שינוי מחיר כלשהו עקב עדכונים אלה.
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)MADE     AS  תכניות עדות" (ממוחשבות) ("00.16

על הקבלן להכין ולהגיש שלושה סטים של תכניות מדידה לאחר הביצוע ממוחשבות

עפ"י המפרט החדש, תכניות "לאחר ביצוע" (CD-ו  MADE ASהתכניות ו .(-CD

יוכנו ע"י הקבלן לאחר סיום העבודה ויסופקו חתומים למפקח ולמתכנן לפני מסירת

העבודה. 

ו אותםCD-התכניות  בכל  ביצוע  לאחר  המדודים  והמפלסים  המיקום  את  יראו   

המפקח שידרשו  כפי  נוספים  במקומות  וכן  מתוכנן  גובה  נמסר  שבהם  הנקודות 

והמתכנן.

ו התוכניות  יכללו  כן  המבנים-CDכמו  כל  של  הסופי  ומיקומם  המפלסים  את   

הצינורות והמתכנן. וכו' והמערכות,  המפקח  רצון  לשביעות  הכל 

מבלי לפגוע בכלליות הנאמר בהסכם הכללי תכלול המדידה את כל פרטי הביצוע 

אשר מעל פני השטח ומתחת לפני השטח כגון קירות, גדרות, תעלות, אבני שפה,

תאורה, עמודי שילוט ותמרור, תאי ביקורת למערכות התת קרקעיות השונות, עמודי

 קולטנים, צנרת תת קרקעית לסוגיה, מגופים, עצים, קטעי צמחיה וכדומה.

 אלה תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מוסמך. CD-תוכניות ו

  העתקות אור וכו', יהיו עלCD-כל העבודה בסעיף זה - המדידה, הכנת התכניות ה

MADE ASחשבון הקבלן והקבלן לא יזוכה עבורן בתשלום נפרד. הגשת תכניות ה - 

יהיה רשאי להגיש לא  והמתכנן. הקבלן  ע"י המפקח  הינה תנאי לקבלת העבודה 

 ומאושרות ע"י המתכנן.ות עדות" חתומניותחשבון סופי לפני שיגיש את "תכ

רישיונות ואישורים00.17

הצור לפי  הקבלן  ימציא  העבודה  ביצוע  תחילת  כלךלפני  את  ולמפקח  למנהל   

הרישיונות והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק

והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכניות 

להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות

לו ישולם  ולא  יהיו על חשבונו  לצורך קבלת הרישיונות, תשלומים אלה  הדרושות 

עבורם.

משרד שדה00.18
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הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו לרשות המפקח משרד שדה חדש שיכלול: משרד,

 כסאות, ארון עם מנעול נעול בצילינדר, מזגן6שירותים, מטבחון, שולחן עם מגירות, 

כולל מיגון נגד גניבות, דלת ראשית מפלדה, מקרר קטן, לוח לתליית תוכניות, חיבור 

למים, טלפון ומכשיר פקסימיליה, כולל אספקת נייר לפקסימיליה לכל תקופת הביצוע,

ביוב (הכולל מיכל ספטיק), חשמל.  כולל תשלומי מים, חשמל וטלפון.

המבנה יתוחזק וינוקה ע"י הקבלן במשך כל תקופת הביצוע.

 מ'. לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון,x 4.0 3.0מידות המבנה לא יפחתו מ- 

תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.יש להתייחס להאחזקה  ו

מחשב מצויד בתוכנת  כתבי כמויות ומחירים ובתוכנת מייקרוסופט פרוג'קט ללוחות

זמנים. 

אחריות הקבלן ועל חשבונו למלאבבמקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, 

את החסר כפי שמופיע בסעיף זה משרד שדה.

שלט לפרויקט00.19

הקבלן יציב על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה שני שלטי מתכת בגודל של כ–

5.0 X 3.0:מ' על גבי השלט יופיעו 

.הרשות המקומית ו/או יזם משותף נוסף

.מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות

.פרטי הקבלן

 המתכנןפרטי.

.פרטי הפיקוח

.פרטי הניהול

ידי על  יקבעו  ומיקומו המדויק  הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב 

המפקח. לא ישולם בנפרד עבור שלטים אלו ורואים אותם ככלולים במחירי העבודה.

מים, חשמל00.20

יהיו באחריות לביצוע העבודה וההתחברות אל מקורם,  והמים הדרושים  החשמל 

הקבלן ועל חשבונו.

חשבונות חודשיים00.21
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חשבונות חודשיים אשר יגיש הקבלן לבדיקת המפקח, חייבים להיות מלווים בדפי

מדידה, חישובי כמויות ולו"ז מעודכן.

החזרת השטח למצב קודם00.22

בגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק

כל השיירים ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, ולטשטש את עקבות עבודתו

בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע

עבודתו.

14



_________________ וחתימתו תמת הקבלןו חתאריך_____________           

מפרט מיוחד

40פרק 

במפרט הכללילמפורט  כל העבודות בפרק זה תבוצענה בהתאם 
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חותמת הקבלן וחתימתו: _________________תאריך: _____________                 

 51פרק 

במפרט הכללילמפורט  כל העבודות בפרק זה תבוצענה בהתאם 
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חותמת הקבלן וחתימתו: _________________תאריך: _____________                 

 52פרק 

במפרט הכללילמפורט  כל העבודות בפרק זה תבוצענה בהתאם 
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חותמת הקבלן וחתימתו: _________________תאריך: _____________                 
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מ.א. בני שמעון

קיבוץ כרמים

מפרט טכני מס': 

16814.2
1 

עבור: 

ביצוע עבודות תשתית
חשמל ותקשורת

דורון
וינשטיין 

מוטי
פוגל 

05.02.2למכרז 
0

P0

הוצאה תאריך שינויים בוצע ע"יאושר ע"י 

05.02.20תאריך  : 
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16814.21סימוכין: 
P0הוצאה : 

מ.א. בני שמעון

קיבוץ כרמים

תוכן העניינים 

 הנושא  מס' סעיף

כללי. 1.0

היקף העבודה. 2.0

תיאור העבודה. 3.0

עמודי תאורה.4.0

טיב העבודה. 5.0

שינויים ותוספות. 6.0

אופני מדידה.7.0

נספחים:

מפרט לג"ת סולרי.א.

רשימת תוכניות.ב.

כתב כמויות.ג.
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כללי 1.0
במסגרת עבודה זו יש לבצע עבודות תשתית חשמל ותקשורת בקיבוץ כרמים.

) החשמל  לחוק  בהתאם  תבוצע  ופרק 1954העבודה  מתקני חשמל08) העדכני   -  
ותשתיות מתוך 

הנחיות העדכני,  הבינמשרדית  הוועדה  בהוצאת  בנין  עבודות  לביצוע  הכללי  המפרט 
לעבודות תכנון \

של משרד השיכון, מפרט זה, שרטוטים והוראות המפקח. 
הקבלן יהיה בעל סיווג מתאים לביצוע העבודה הן מבחינה טכנית והן מבחינה כספית. 

 
היקף העבודה 2.0

 
הכנת תשתית תת קרקעית עבור חשמל, גומחות ועוד. 2.1

 
הכנת תשתית תת-קרקעית עבור כבלי תקשורת, גומחות ועוד.2.2

 
ביצוע עבודות חשמל לתאורת כבישים – סולרית, בסיסים, עמודים ופנסים.2.3

 
תיאור עבודה3.0

 עבודות לתשתיות לתאורה3.2
 מ"מ וכן סרט סימון לפי תקן ותונח 8הצנרת תכלול חוט משיכה מפרלון 3.2.1

בתוואים המסומנים. 

הצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר יידרשו בתוכניות 3.2.2
 ס"מ מסביב לצינורות. 10וירופדו במעטפת חול בעובי של לא פחות מ- 

 
החיבורים בין הצינורות יבוצעו במצמדים מתאימים כולל גומיות חיבור   3.2.3

ופקקים אטימות צד צר וצד רחב. 
 

אישור של הממונה בכתב שאמנם3.2.4 לפני קבלת  לכסות את הצינורות  אין 
העבודה 

בוצעה בהתאם לדרישות. 
 

בתוואי מעבר כביש מילוי חוזר בתעלות יהיה ע"י חול דיונות נקי ומנופה ללא3.2.5
חומרים

ס"מ לכל רוחב התעלה, עם20אורגניים או פסולת ואבנים בשכבות של   
הידוק בהרטבה

, כולל בדיקת מכון התקנים הבדיקה98%עד רום השתית עד לצפיפות של 
על 

חשבון הקבלן ללא תוספת כספית.

 ס"מ מפני הצינור, השאר40במדרכות, שצ"פ מילוי חול, הרטבה והידוק עד 
ימולא
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באדמה מקומית המנופה מאבנים.

עמודי תאורה   4.0

עמודי תאורה4.01       
לאורך המגרשים יהיו כדלקמן: 

 
סוג העמודא. 

    מתכתי מגולוון (אבץ חם) בהתאם לכמויות ותוכניות,  אין לבצע 
. 812    עיבודים מכניים לאחר הגילוון לפי ת"י 

 
גובהב. 
כמסומן בתוכניות.    

 
צבעג. 

   הגוון יקבע ע"י האדריכל  והצביעה תעשה לפי מפרט הצביעה – לפי תקן.
   ותאום עם מתכנן נוף.      

 ס"מ מעל פני הקרקע,  20   העמוד יזופת בזפת עד גובה 
   ברגי העמודים יזופתו ויכוסו בשק יוטה להגנה. 

 
שרוול זאנד ד. 

    כל עמוד יהיה עם שרוול זאנד. 
 

בורג הארקה ה. 
   כל עמוד יצויד בשני ברגי הארקה (ליד כל פתח למגשים). 

זרועותו. 
    הזרועות הניתנות לכיוון אופקי ימין ושמאל יבוצעו לפי תכנית, 

   מפלדה מגולוונת (אבץ חם). 
    אין לבצע עיבודים מכניים לאחר הגילוון. 

    הצביעה תבוצע לפי מפרט הצביעה  כאמור.
 

    הקבלן יגיש לאישור עמוד תאורה על כל פרטיו, כולל ברגי יסוד וזרועות. 
 

    יש לקבל אישור המפקח לפני יציקת היסודות והתקנת העמודים. 
    יושם דגש על מרכוז הצנרת ביסודות.

    את מספור העמודים יש לקבל ממח' חשמל ברשות או על פי הנחיותיהם
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כרשום 
    בתוכניות.

גופי תאורה 4.02
גופי התאורה על פי הכמויות והתוכנית, צבע הכיפה יהיה בצבע העמוד עם  דרישות

טכניות 
כמפורט מטה. 

 
מבנה גוף התאורה א. 

    יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי פוליאסטר שיקבע ע"י האדריכל.
    כל החלקים המתכתיים יעברו טיפול אל חלד. 
    בית מנורה יהיה מחרסינה עם מגעים קפיציים. 

 
מערכת אופטית ב. 

 .IP 66    תהיה בנויה כיחידה עם דרגת אטימות 
 

ציוד ג. 
    יהיה אינטגרלי בתא האביזרים של הפנס. הטיפול בו יאופשר ללא  פתיחת התא

האופטי. 
    החשמל ינותק אוטומטית עם פתיחת הפנס. 

 
החיווט ד. 

    הפנימי בתוך הפנס יהיה במוליכים מבודדים סיבי זכוכית עמידים בטמפרטורה של
°C 105 .

 
 / ספק כחדרייברה. 

, או אחר ברמה טכנית שווה שיאושר ע"י המתכנן.MW     יהיה מתוצרת פיליפס,   

פיליפס,  חב'  יהיו מתוצרת  לד  נורות  כמסומןCREEו.   - שיאושר  טכני  או ש"ע    
בתוכניות.

 בחיבור ישיר לפנס (ללא התקנתNYY 2.5 x 3   הפנסים יחוברו למגש באמצעות כבל 
שקע-תקע).
 

יסודות 4.03            
. 30היסודות יבוצעו לפי תכנית פרטים מיציקת בטון ב- 
לאפשרות  נוסף שמור 2יש להתקין בנוסף לצנרת כבלי הזנה והארקה גם שרוול " 

העברת 
 כבלים נוספים דרך יסוד. 

במקום שבו מותקן עמוד יש לבצע ריצוף משלים לפי פרט מצורף. 

טיב העבודה 5.0
המהנדס יהיה רשאי לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש ביצוע תיקונים במקרה

וימצאו 
ידי על  יתוקנו  אי התאמה לדרישות התוכנית. כל הליקויים  ליקויים בטיב העבודה או 

הקבלן  
5
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ועל חשבונו.  

שינויים ותוספות 6.0
וזאת ללא שינוי50%המזמין רשאי לשנות את כמויות החוזה בתחום של  מכל סעיף   

במחיר 
יסוד של היחידה לפי החוזה. במקרה של תוספות ועבודות שלא נכללו ברשימת הכמויות 

ועליהן לא נחתם הסכם, על הקבלן להציע מחיר מראש ולקבל אישור המהנדס לפני
ביצוע 

העבודה.

אופני מדידה 7.0
) 3.2.5  פתיחת כביש אספלט (לפי סעיף 7.1          

במחיר יכלל התאום עם הרשות הממונה על הכביש לביצוע הפתיחה גם אם תידרש 
12ס"מ כורכר, 20פתיחה בשלבים בשיעור שתרשה הרשות, הנחת הצנרת, מילוי 

ס"מ 
 ס"מ אספלט, הכל בתאום עם המפקח. הידוק מבוקר לפי סוג הכביש5אגו"מ ו-
והחזרת 

המצב לקדמותו. הנ"ל ימדד במטר רבוע בציון רוחב כתוספת לחפירה (האחריות
 שנים).3לתיקון 

צנורות 7.2          
הצנורות ימדדו נטו לפי מטר אורך. איטום צנרת לשימוש בעתיד ביוטה ובטון רזה.

סמון 
קצה הצנור יכלל במחיר הצנור ולא ימדד בנפרד.

תאים / שוחות בנויים ו/או יצוקות 7.3          
בניית התאים תכלול במחירה את המכסה וכניסת הצנרת. מחיר התא ימדד קומפ'
ימדדו וטל"כ  חשמל  לתאורה,  תאים  והחפירה.  הזיון  הטפסנות,  את  גם  ויכלול 

קומפלט, כולל המכסה ושילוט על מכסה וכל המתואר בסעיף זה.

חפירה / חציבה 7.4          
בנוסף לנאמר בסעיפים הנ"ל, מודגש שלא תנתן שום תוספת עבור תעלות (חפירה /
חציבה) בהם יותקנו מספר צנורות ו/ או עבודה בסמוך לתשתית קיימת כולל חפירה
זהירה בידיים ו/ או עם כלים מכניים. כל נזק שיגרם לתשתית הקיימת יתוקן ע"י

 שלבכתבהקבלן ועל חשבונו. רוחב ועומק החפירה תהיה לפי הוראות מפורשות 
המפקח. עומק התעלה נחשב מפני השטח הסופיים או מפני השטח הקיימים לפי
החלטת המפקח. ובכל מקרה כולל סימון תואי, רפוד חול, כסוי חול, סרטי סימון,

לבני הגנה מכנית ו/ או תחליף מאושר, מלוי בחומר שאושר ע"י המפקח ריצוף 
במידת הצורך והחזרת פני השטח לקדמותו.

גופי תאורה 7.5          
בנוסף לאמור, במחיר גופי התאורה יכללו הנורות, בתי הנורה, ארגזי ציוד (אם הם
כיסויים, ברגי הארקה, חווט לוברים, מצתים,  נטלים, קבלים,  מותקנים בנפרד), 
לגוף אין תכ' מפורטת  וכל חלקי העזר הדרושים אם  פנימי, מהדקים, מחזיקים 

 לעיל.4.03התאורה. במידה והפנסים יהיו מסוג לד הציוד בהתאם למפרט סעיף 
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במחיר הגופים יכללו התנאים הבאים: תאום הגופים עם הגורמים השונים:
אישור- יקבל  יזמינם עד שלא  ולא  גופי התאורה  כל  דוגמאות של  יספק  הקבלן 

הדגמים ע"י היועץ.
תבניות ביציקה במידה וידרשו.-
לא תינתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים.-
אישור קבלתם בשלמות מהספק תוך בדיקתם, ספירתם, הובלתם לאתר ואכסונם-

בשטח העבודה. 
הקבלן יהיה אחראי עבור שלמות הגופים גם בעת ההובלה, ההטענה והפריקה, וכן-

באתר עד השלמת התקנתם ומסירת המתקן למזמין.

צביעה7.6
ימדדו בסעיף ולא  היחידה השונים של המוצרים  יכללו במחירי  הוצאות הצביעה 

נפרד, באם אין 
דרישה מפורטת.

פרוגמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות

עבודות תאורה ותשתיות
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מס'תאור העבודה: הזנת מגרשים, תאורת כביש ותאורת שבילים.
מכרז:.....................................

מס'מקום האתר: קיבוץ כרמים.
חוזה:......................................

רשיוןקבלן חשמל / חשמלאי מוסמך: ........................................... מס' 
חשמלאי:........................

............................................................. הקבלן:  רשיון  מס' 
חתימה: ........................................

כתובת:.............................................................................

מספ
ר

הבודקהערותבדיקהתאור עבודה
וחתימת המפקח

תו תקן.צינורות.1
תו תקן.

תו תקן.כבלי חשמל וחיווט.2
תו תקן.

מהנדס
חשמל.

יסודות.3
מתאיםמידות לפי חוזה / תקן

לחוזה/תקן
מפקח.

מרכזית מאור.4
מהנדסמתאים לתוכנית

חשמל.
מהנדסתו תקן, התאמהגופי תאורה ועמודים. .5

חשמל
מתאים לתוכניותחפירות..6

וחוק החשמל.
מפקח.

 אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות.V. יש לסמן ב-1הערות:
 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.X. יש לסמן ב-2
 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט.X. במקרה 3
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05.02.20תאריך: 
16814.21סימוכין: 
P0 הוצאה: 

נספח א' - מפרט טכני

תאורה סולרית                 

להלן פירוט לגוף תאורה סולרי לתאורת שבילים כבישים.

 – גוף תאורה סולרי אשר יספק הזנה לתאורת כבישים שבילים בתחוםתאור ההתקנה1.0
הפרויקט.

תאורת טכני2.0
, פיליפס או ש"ע טכני מאושר.CREEלדים יהיו דגם 2.1

ספק / דרייבר יהיה ברמה טכנית גבוהה פיליפס או ש"ע בעל יכולת ויסות2.2
ועמעום התאורה.

 שעות ללא עבודה טעינה מחודשת.36מצברים יאפשרו ההזנת תאורה ל- 2.3

המצברים יהיו בטכנולוגיה מתקדמת ביותר וברמת טעינה / פריקה גמישות ללא2.4
 לומנס.AH100, 3000פגיעה, מסוג ליטיום, 

בקרת התאורה תתבצע3.0
להפעלה / כיבוי – אוטומטי לפי זריחה / שקיעת השמש.3.1

גלאי נוכחות להגברה או עמעום / מסוג שאינו רגיש לזיהום לאורך זמן.3.2

בקר הפעלה, שליטה הניתן לתכנות מרחוק באמצעות טלפון נייד.3.3

.PIRבעל התקן 3.4

גוף התאורה והמערכות יהיו בעלי אישורים מוכחים ע"י "צומת" להיתר שימוש בשבתות4.0
וחגים לשומרי מצוות.

.IP 65אטימות הגוף יעמוד בדרישה של 5.0
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פיזור אור רחב לכיסוי שטח.6.0

רמת התאורה ממוצעת שתידרש לפי תקן תאורה בישוב כפרי, כבישים, שבילים.7.0

כמות והספק הגופים יחושבו ע"י הספק ויותקנו על פי חישובי תאורה שימסרו למתכנן /8.0
לרשות לבדיקה לפני אספקה:

.K3000גוון תאורה 8.1

קולטים9.0
יהיו מסוג מתקדם בעל תפוקות וייצור אנרגיה גבוהים.9.1

רגישות ללכלוך מצטבר נמוכה.9.2

 שנים – כמות גופים כללית של מעל5הספק יהיה  בעל ניסיון מוכח של התקנות מעל 10.0
 יחידות.1,000

.יצרף רשימת לקוחות ושמות אנשי קשר, טלפון
.יצרף מסמכים להוכחת עמידה בתנאים שלעיל

 חודשים על כל מרכיבי הציוד כולל מצברים.48אחריות הספק / יצרן ל- 11.0

העבודה כוללת, אספקה, התקנה, כוונים עד למסירה מושלמת של הציוד.12.0

על המציע להשלים את נתונים והפרטים הטכניים של הציוד שמבקש לספק, יש לצרף13.0
החומר להצעת 
המחיר.

בכבוד רב,

מוטי פוגל   
                  אפ. אמ.

הנדסה בע"מ
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נוף אדריכלית                                    חייקין-חפר שרון

050-5700659 נייד: 08-6900182 טל. 84965 , עומר8 אשל

sharonheffer@gmail.com                      08-6900183  פקס. 

 102 כרמים, מגרש

פיתוח לעבודות טכני מפרט

22.3.20

למכרז: מצורפות תכניות א. רשימת

1 .C-10מסלעה פרט  כולל1:250ק.מ.  פיתוח  תכנית

האתר פיתוח40 פרק
בגובה צהובות או לבנות מלבניות גיר מאבני מסלעה ובניית אספקה40.6.410

בשיפוע תבנה הדרוש. המסלעה כל פרט, כולל  ס"מ, לפי40-60

(1:1 של מדוייק מ"ר10 לאשר ). יש45%  לפני בנויה מסלעה  

מסלעה המשך גם45% מ גדול בשיפוע שתבנה עבודה.  אם , 

בגב גרנולרי ומילוי גיאוטכנית יריעה כולל נקודתי, תפורק. המחיר

הסלעים.
כבישים51פרק 

 מ"ק. 10,000י הקרקעות עד גחפירה/חציבה בכל סו51.3.001



 

 'דנספח 
 

 40-פיתוח תשתיות ל
  יח"ד בקיבוץ כרמים

 

 -התוכניות
 ()מצורפות

 
 
 

 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז
 10ה//2020



 

 נספח ה'
 
 

 40-פיתוח תשתיות ל
  יח"ד בקיבוץ כרמים

 
 

  הכמויות כתב

 
 

פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  
10ה//2020  



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

1עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 24כביש  

01

  24כביש   01

04פרק   01.40

01.40.01

04.1פרק   01.40.01
 ס"מ. מחיר ריצוף5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד  

באבן משתלבת בכל גוון.

 ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  01.40.01.0180

1,876.60מ"ר או שו"ע לפי תכנית.20/20, 10/20מלבנית,  

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף

גם לאבנים קשתיות.

 ס"מ מעל המסעה על15 או 10אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה  

פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".

אספקת והתקנת אבן שפה מונמכת למעברי חציה ללא פאזה01.40.01.0560

 ס"מ (בתפר בין מפרצי חניה מרוצפים למיסעת האספלט)23/15/50 

22.00מ'כולל יסוד ומשענת בטון.

 ס"מ,30/100/15 , 25/100/17 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך  01.40.01.0640

895.40מ'(כנ"ל). (המחיר כולל יסוד ומשענת בטון).

 ס"מ בגוון אפור.  (המחיר כולל10/100/20אבן גן טרומה במידות  01.40.01.0700

700.70מ'יסוד משענת בטון)

04.1סה"כ לפרק  

04סה"כ לפרק   
04.1פרק  01

סה"כ

15פרק   01.51

15.1פרק   01.51.01
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע

של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה

אם ישנן.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא

מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק לפי הנחיות המפקח.

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה

העדכנית ליום פרסום המכרז.

ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש01.51.01.0100

,41.02.04.04 עד 41.02.04.00במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים  

8,400.00מ"ר41.02.05וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף  

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור01.51.01.0110

550.00מ"רפינוי וסילוק .

15.1סה"כ לפרק  

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

2עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 24כביש  

01.51.0101.51.01

15.2פרק   01.51.02
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר

שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, למעט תשלום אגרה

איתר אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריותבמידת הצורך.

הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי

עפר, בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת

בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר ולאישור המחוז לפני הפינוי.

המדידה והתשלום במ"ק.

 מחיר היח' כולל מילוי באתר מפוזרחפירה בכל סוגי סלע וקרקע.01.51.02.0020

 ס"מ לרבות הידוק מבוקר (המחיר כולל20בשכבות בעובי מקס' של  

4,740.00מ"קהעמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק).

5,135.60מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.01.51.02.0160

15.2סה"כ לפרק  

15.3פרק   01.51.03
 ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד  01.51.03.0010

1,612.60מ"ק לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של  

 ק"מ ממנו,15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד  01.51.03.0090

 ס"מ20שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  

לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט

 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור51הכללי פרק  

1,726.40מ"קוהידוק) .

15.3סה"כ לפרק  

15.9פרק   01.51.09
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף

כנדרש ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

10.00יח'אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.01.51.09.0030

15.00יח'אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.01.51.09.0040

 ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  01.51.09.0050

550.00מ'לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

 ס"מ ומעלה30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב  01.51.09.0070

20.00מ"רבצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

3.00יח'צביעת חץ כפול.01.51.09.0090

750.00מ'צביעת אבני שפה.01.51.09.0110

מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו"ע ע"פ בחירת הרשות01.51.09.0138

10.00מ'המקומית.

15.9סה"כ לפרק  

15סה"כ לפרק   

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

3עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 24כביש  

01.51.0901.51.09

15.1פרק  01

15.2פרק  02

15.3פרק  03

15.9פרק  09

סה"כ

25פרק   01.52

25.1פרק   01.52.01
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ  01.52.01.0170

PG68-10.2,939.00מ"ר

25.1סה"כ לפרק  

25.2פרק   01.52.02
2,939.00מ"ר ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של  01.52.02.0010

11.00מ'מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.01.52.02.0040

". הכוללים בתוכם ביצוע עיני חתול,1/2פסי האטה מאספלט תא"צ  01.52.02.0070

צביעה וסימון,קרצוף אספלט במידת הצורך וכל הנדרש לביצוע

5.00יח'מושלם ע"פ הפרט

25.2סה"כ לפרק  

25סה"כ לפרק   
25.1פרק  01

25.2פרק  02

סה"כ

  24סה"כ לכביש   
04פרק  40

15פרק  51

25פרק  52

סה"כ

1כביש   02

04פרק   02.40

04.1פרק   02.40.01
 ס"מ. מחיר ריצוף5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד  

באבן משתלבת בכל גוון.

 ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  02.40.01.0180

4,603.50מ"ר או שו"ע לפי תכנית.20/20, 10/20מלבנית,  

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

4עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1כביש  

02.40.0102.40.01

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף

גם לאבנים קשתיות.

 ס"מ מעל המסעה על15 או 10אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה  

פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".

 ס"מ  עם ספייסרים20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך  02.40.01.0470

740.30מ'וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

  ס"מ  עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות  02.40.01.0540

205.70מ'ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

 ס"מ,30/100/15 , 25/100/17 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך  02.40.01.0640

1,612.60מ'(כנ"ל). (המחיר כולל יסוד ומשענת בטון).

 ס"מ בגוון אפור.  (המחיר כולל10/100/20אבן גן טרומה במידות  02.40.01.0700

1,776.50מבניםיסוד משענת בטון)

04.1סה"כ לפרק  

04סה"כ לפרק   
04.1פרק  01

סה"כ

15פרק   02.51

15.1פרק   02.51.01
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע

של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה

אם ישנן.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא

מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק לפי הנחיית המפקח.

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה

העדכנית ליום פרסום המכרז.

ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש02.51.01.0100

,41.02.04.04 עד 41.02.04.00במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים  

10,050.00מ"ר41.02.05וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף  

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור02.51.01.0110

550.00מ"רפינוי וסילוק .

15.1סה"כ לפרק  

15.2פרק   02.51.02
חפירה בכל סוגי קרקע.02.51.02.0020

20 מחיר היח' כולל מילוי באתר מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  

ס"מ לרבות הידוק מבוקר (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי

9,380.00מ"קהמילוי, פיזור והידוק).

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

5עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1כביש  

02.51.0202.51.02

352.00מ"קחפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג.02.51.02.0140

10,742.60מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.02.51.02.0160

15.2סה"כ לפרק  

15.3פרק   02.51.03
 ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד  02.51.03.0010

3,632.20מ"ק לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של  

 ק"מ ממנו,15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד  02.51.03.0090

 ס"מ20שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  

לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט

 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור51הכללי פרק  

1,100.00מ"קוהידוק) .

15.3סה"כ לפרק  

15.6פרק   02.51.06
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר, סימון

וכו'. לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפת החול של הצנרת לפי

 עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהואדרישת המתכנן.

 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי15%תינתן תוספת בגובה  

 אספקה והנחת קווי מים מכלבקרה הנ"ל באישור בכתב של המזמין.

סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/או חציבה ידנית

זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת

קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות מעל ומתחת,

תיאום עם כל הגופים, הרשויות והפיקוח של אותם גופים או רשויות.

  בעומק 5 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  02.51.06.0196

40.00מ' מ'.3.0מ' עד 2.0מ- 

 ס"מ לתא80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד  02.51.06.0496

2.00קומפקיים.

60.00מ"רריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ).02.51.06.0820

מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט02.51.06.0828

20.00מ"קבתכניות.כולל פלדת זיון.

15.6סה"כ לפרק  

15.9פרק   02.51.09
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף

כנדרש ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

30.00יח'אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.02.51.09.0030

 ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  02.51.09.0050

250.00מ'לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

6עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1כביש  

02.51.0902.51.09

 ס"מ,25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ- 02.51.09.0060

100.00מ"רלבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

 ס"מ ומעלה30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב  02.51.09.0070

300.00מ"רבצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

2.00יח'צביעת חץ בודד.02.51.09.0080

5.00יח'צביעת חץ כפול.02.51.09.0090

2,300.00מ'צביעת אבני שפה.02.51.09.0110

20.00יח' (סימון חץ וסמל אופניים).804סימון שביל אופניים בסמל  02.51.09.0137

מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו"ע ע"פ בחירת הרשות02.51.09.0138

100.00מ'המקומית.

15.9סה"כ לפרק  

15סה"כ לפרק   
15.1פרק  01

15.2פרק  02

15.3פרק  03

15.6פרק  06

15.9פרק  09

סה"כ

25פרק   02.52

25.1פרק   02.52.01
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ  02.52.01.0170

PG68-10.5,650.00מ"ר

 ס"מ3 בעובי 12.5מדרכות, שבילים ואיים מוגבהים מאספלט תא"צ  02.52.01.0320

895.40מ"ר.PG68-10עם אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 

25.1סה"כ לפרק  

25.2פרק   02.52.02
5,600.00מ"ר ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של  02.52.02.0010

33.00מ'מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.02.52.02.0040

". הכוללים בתוכם ביצוע עיני חתול,1/2פסי האטה מאספלט תא"צ  02.52.02.0070

צביעה וסימון,קרצוף אספלט במידת הצורך וכל הנדרש לביצוע

5.00יח'מושלם ע"פ פרט.

25.2סה"כ לפרק  

25סה"כ לפרק   
25.1פרק  01

25.2פרק  02

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

7עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1כביש  

02.52.0202.52.02

סה"כ

1סה"כ לכביש   
04פרק  40

15פרק  51

25פרק  52

סה"כ

2כביש   03

04פרק   03.40

04.1פרק   03.40.01
 ס"מ והידוק, 5סעיפי ריצוף כוללים את האבן, שכבת החול בעובי עד  

מחיר ריצוף באבן משתלבת בכל גוון.

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף

גם לאבנים קשתיות.

 ס"מ מעל המסעה על15 או 10אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה  

פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".

 ס"מ בגוון אפור.  (המחיר כולל10/100/20אבן גן טרומה במידות  03.40.01.0700

150.00מ'יסוד משענת בטון)

  ס"מ  עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות  03.40.01.7540

82.50מ'ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

04.1סה"כ לפרק  

04סה"כ לפרק   
04.1פרק  01

סה"כ

15פרק   03.51

15.1פרק   03.51.01
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע

של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה

אם ישנן.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא

מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק לפי הנחיית המפקח.

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה

העדכנית ליום פרסום המכרז.

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

8עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

2כביש  

03.51.0103.51.01

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור03.51.01.0110

220.00מ"רפינוי וסילוק .

15.1סה"כ לפרק  

15.2פרק   03.51.02
חפירה בכל סוגי קרקע.03.51.02.0020

20 מחיר היח' כולל מילוי באתר מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  

ס"מ לרבות הידוק מבוקר (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי

10,116.70מ"קהמילוי, פיזור והידוק)

393.80מ"קחפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג.03.51.02.0140

9,912.10מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.03.51.02.0160

15.2סה"כ לפרק  

15.3פרק   03.51.03
 ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד  03.51.03.0010

1,833.00מ"ק לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של  

 ק"מ ממנו,15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד  03.51.03.0090

 ס"מ20שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  

לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט

 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור51הכללי פרק  

700.00מ"קוהידוק) .

15.3סה"כ לפרק  

15.6פרק   03.51.06

15.6סה"כ לפרק  

15סה"כ לפרק   
15.1פרק  01

15.2פרק  02

15.3פרק  03

15.6פרק  06

סה"כ

2סה"כ לכביש   
04פרק  40

15פרק  51

סה"כ

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

9עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חשמל ותקשורת

06

חשמל ותקשורת 06
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר וסימון

וכו'. לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפת חול של הצנרת לפי דרישת

המתכנן.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא תינתן תוספת בגובה

 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור15% 

בכתב של המזמין.

אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים

מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית

תשתיות מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של

אותם גופים או רשויות.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מיום ו/או ביוב יהיה אךCLSMשימוש ב 

ורק באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.

08   8.0תשתיות חשמל ותקשורת פרק   06.08
.07/2019תשתיות חשמל ותקשורת - לפי מחירון משהב"ש  

התיאורכל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני  

והמפרט המיוחד למכרז זה.

06.08.01

הכנות לתאורת חוץ 06.08.01
8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר  06.08.01.0117

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

200.00מ'.08.1.021השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הרשלפי סעיף  

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף06.08.01.0261

 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני100 ס"מ ועומק 60 ברוחב 08.1.252 

200.00מ'שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת יים, בכל סוגי הקרקע.

סה"כ להכנות לתאורת חוץ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 06.08.02
 ס"מ, לרבות גג,80/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  06.08.02.0459

10.00קומפמעברים, חפירה וביסוס

גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים06.08.02.0495

15.00קומפ) ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס80+10+80/(40/210 

סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

עבודות לחברת חשמל 06.08.07
חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל06.08.07.0033

ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

8  או "6 צינורות "3 מורוחב ל-100עודפי אדמה החפירה בעומק עד  

300.00מ'מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר ללא צינור.

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

10עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חשמל ותקשורת

06.08.0706.08.07

8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר  06.08.07.0040

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

200.00מ'.08.1.021השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הרשלפי סעיף  

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף06.08.07.0050

 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני100 ס"מ ועומק 60 ברוחב 08.1.252 

200.00מ'שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת יים, בכל סוגי הקרקע.

גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות : רוחב06.08.07.0060

50 ס"מ עומק 225 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 160פנים  

3.00קומפס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופיס.

הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 06.08.07.0090

 אינץ, כולל הובלה6כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של  

מ"מ וסרט סימון תקני, לפי8ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מנייל  

500.00מ' לפי פרט.08.03.07  סעיף 08מפרט  

הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור06.08.07.0093

 אינץ, כולל הובלה8כבלים של חברת החשמל. הצינור בקוטר של  

מ"מ וסרט סימון תקני, לפי8ממחסני חב' חשמל, חוט  משיכה מנייל 

200.00מ' לפי פרט.08.03.07 סעיף 08מפרט  

 ס"מ, לרבות גג,80/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים  06.08.07.0100

10.00קומפמעברים, חפירה וביסוס

גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים06.08.07.0110

15.00קומפ) ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס80+10+80/(40/210 

סה"כ לעבודות לחברת חשמל

עבודות לתקשורת לחברת בזק 06.08.08
 קשיחP.V.C) מ - 4 מ"מ ("110 קנים בקוטר 2חפירת תעלה להנחת  06.08.08.0021

 ס"מ לרבות90לרבות הקנים,  חוט משיכה כנדרש בעומק עד  

ס"מ מעל לצנרת3התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של  

וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק

1,200.00מ' ולפי פרט בצוע.08.02.03-04 סעיפים - 08, ומפרט 1070 

סה"כ לעבודות לתקשורת לחברת בזק

08   8.0סה"כ לתשתיות חשמל ותקשורת פרק   
הכנות לתאורת חוץ01

עמודים וזרועות לתאורת חוץ02

עבודות לחברת חשמל07

עבודות לתקשורת לחברת בזק08

סה"כ

סה"כ לחשמל ותקשורת 
08  8.0תשתיות חשמל ותקשורת פרק  08

סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

11עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חשמל ותקשורת

06.08.0806.08.08

מים וביוב 07

75פרק   07.57

75.1פרק   07.57.01
אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו\או חציבה בכלים

מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודהסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים

או רשויות,

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים

לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול,

סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק

שכבות, כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעבירים וכו' וכל

 במפרט הכללי.57מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק  

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ומקום

מאושר כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק. למען

הסר ספק מודגש שלא יהיה תוספת או שינוימחיר יחידה בכל סעיף

שצויין בו "בכל עומק" מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי

בתוואי וכו'. יש לקחת זאת במסגרת הצעה למכרז.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים

לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות

בשלמותם לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל שתמע מכך כפי שידרש

וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים

ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי

בטיחות ויציבותם.

כל האביזרים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט

ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פוליאתלין

ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים לפחות ע"יצרן הצנרת לטובת10(צינורות וספחים) למשך  

רשות המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע באמצעות קבלן בעל תעודת הסמכה

להתקנת צנרת מסוג

המשך לסעיף קודם: סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב

מים, עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת

רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

המשך לסעיף קודם: על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת

בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב

האחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנתנרת והנחתם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח

תוך רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום

בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום

במידה ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

12עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מים וביוב

07.57.0107.57.01

תאי אביזרים יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תא אביזרים

כולל חפירה ו\או חציבה בכלים מכניים או בידיים, פתיחת כביש

אספלט בניסור או מדרכה במקומות שימילוי חוזר מהודק בשכבות

עד למבנה הכביש\מדרכה לפי הפרט ושיחזור  מבנה הכביש\מדרכה

במקרה של פתיחת כביש.

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות

העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

, לרבות כל עבודות10 דרג 1519צינורות פוליאתילן  מצולב לפי ת"י  07.57.01.0162

וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע

220.00מ' מ"מ.63בכל עומק בקוטר  

, לרבות כל עבודות10 דרג 1519צינורות פוליאתילן  מצולב לפי ת"י  07.57.01.0164

וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע

500.00מ' מ"מ.75בכל עומק בקוטר  

, לרבות כל עבודות10 דרג 1519צינורות פוליאתילן  מצולב לפי ת"י  07.57.01.0172

וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע

1,200.00מ' מ"מ.160בכל עומק בקוטר  

פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיכת מדרכה מאבנים07.57.01.0304

משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל

עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור

200.00מ'המבנה והידוק השכבות השונות

3.00קומפ3מגוף טריז רחב/צר קוטר " 07.57.01.0316

5.00קומפ6מגוף טריז רחב/צר קוטר " 07.57.01.0330

3.00קומפ2שסתום אוויר משולב למים קוטר " 07.57.01.0382

 לרבות4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר " 07.57.01.0412

8.00קומפמתקן שבירה בהתאם לפרט.

התחברות לצינור מים קיים גלוי (גמל מים קיים ראשי) בקוטר של07.57.01.0900

, כולל תיאום הפסקת מים,  חיתוך6, עם צינור חדש בקוטר "6" 

הצינור והתחברות, לרבות ספחים מכל סוגשהוא, והחזרת מצב

1.00קומפהשטח לקדמותו.

2.00קומפ2 מ"מ ומגוף בקוטר "63 כולל זקף בקוטר 2הכנה לגינון בקוטר " 07.57.01.0901

41.00קומפ1מגוף אלכסוני בקוטר " 07.57.01.0902

75.1סה"כ לפרק  

75.2פרק   07.57.02
אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים

מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודבסמיכות לתשתיות, חציית

תשתיות מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של

אותם גופים או רשויות

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



 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

13עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מים וביוב

07.57.0207.57.02

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים

לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול,

סרט סימון עם כיתוב ביוב, מילוי חוזר ע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק

 במפרט57שכבות, כל הספחים וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק  

הכללי

תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תאי בקרה

כולל חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/וא בידיים , מילוי חוזר עד

למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנכביש במקרה של פתיחת

כביש/מדרכה, שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים

ומשטחי מנוחה לרבות מחברי שוחה

בתוספת לסעיף ( אופני המדידה) במקרה של הנחת קו ביוב בכביש

קיים ההגדרה "מפני הקרקע" היא מפני האספלט

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע להתחבריות או

ביטול חיבורי ביוב בתא בקרה קיים, התשלום יהיה פעם אחד בלבד

לתא ללא קשר למספר הכניסות או יצית שמתווספות או מתבטלות

לכן במקרה של הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא ישולם

התחברות אחד בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר.

בהמשך לסעיף הקודם "כפל בתשלומים"- במקרה של תא בקרה על

קו ביוב קיים מעבר לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום

התחברות לתא.

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ולמקום

מאושר כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים

לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות

בשלמותם לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל שתמע מכך כפי שידרש

וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים

ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי

בטיחות ויציבותם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח

תוך רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום

בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקן לא יהיה זכאי לתשלום

במידה ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות

העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

,884  מ"מ, לפי ת"י 160 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 07.57.02.0056

30.00מ' מ'1.25מונחים בקרקע בעומק של עד  

,884  מ"מ, לפי ת"י 160 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 07.57.02.0060

450.00מ' מ'2.25 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ- 

,884  מ"מ, לפי ת"י 160 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 07.57.02.0064

425.00מ' מ'3.25 ועד 2.26מונחים בקרקע בעומק מ- 

,884  מ"מ, לפי ת"י 200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 07.57.02.0074

10.00מ' מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד  

,884  מ"מ, לפי ת"י 200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 07.57.02.0078

145.00מ' מ'2.25 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ- 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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 יח"ד בקיבוץ כרמים40פיתוח  
 יח"ד40עלויות פיתוח  

14עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מים וביוב

07.57.0207.57.02

,884  מ"מ, לפי ת"י 200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 07.57.02.0082

325.00מ' מ'3.25 ועד 2.76מונחים בקרקע בעומק מ- 

פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים07.57.02.0311

משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחנת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל

עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור

200.00מ'המבנה

 מטר1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  07.57.02.0324

 טון12.5 טון ומכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס  

 ס"מ50 עםפתח בקוטר  "B125 55" או "כרמל 33דוגמת דגם "כרמל  

תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום

עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת

3.00יח'וכו'.

 מטר1.25 ס"מ ובעומק  עד 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  07.57.02.0325

 טון12.5 טון ומכסה לעומס 12.5לרבות תקרה טרומית לעומס  

 ס"מ60"עם פתח בקוטר  B125 55" או "כרמל 33דוגמת דגם "כרמל  

תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום

1.00יח'עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

 ועד1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  07.57.02.0326

12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 1.75 

 ס"מ60.'עם פתח בקוטר 5"  או "כרמל 33טון דוגמת דגם "כרמל  

תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום

עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו

"B12  55'25.00יח

 ועד1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  07.57.02.0327

12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 2.25 

 ס"מ60.'עם פתח בקוטר 25"  או כרמל 33טון דוגמת דגם "כרמל  

תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום

עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו

"B1  55'5.00יח

 ועד2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  07.57.02.0328

12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 2.75 

 ס"מ60.'עם פתח בקוטר 5"  או  "כרמל33טון דוגמת דגם "כרמל  

תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום

עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו

"B12  55'14.00יח

 ועד2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  07.57.02.0330

12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 3.25 

 ס"מ60.'עם פתח בקוטר 5"  או "כרמל 33טון דוגמת דגם "כרמל  

תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום

עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו

"B12  55'16.00יח

 ס"מ עבור תקרות ומכסים80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  07.57.02.0476

 תוצרת ולפמן או ש"י55 או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40לעומס  

2.00יח'עם סגר יציקת ברזל

 ס"מ עבור תקרות ומכסים100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  07.57.02.0478

 תוצרת ולפמן או55  או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40לעומס  

4.00יח'ש"י עם סגר יציקת ברזל
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15עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מים וביוב

07.57.0207.57.02

 ס"מ עבור תקרות ומכסים125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  07.57.02.0480

 תוצרת ולפמן או ש"י55 או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40לעומס  

6.00יח'עם סגר יציקת ברזל

160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר  07.57.02.0496

2.00יח'מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט

160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר  07.57.02.0506

3.00יח'מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט

 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר200חיבור קו ביוב חדש בקוטר  07.57.02.0520

ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה

זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח,

מחבר איטביב או ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי

1.00יח'פרט הסטנדרטי לתא בקרה.

 בקוטר884   לפי ת"י  SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי 07.57.02.0530

 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר160 

160.00מ'דרך או מתחת לקיר בטון\גדרוכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו

תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו07.57.02.0534

ביוב קיים ובכל קוטר ובכל עומק לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי

שוחה בכל הכניסות ויציאות, כל הנדררש להפסקה זמנית זרימת

הביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) הכל

1.00יח'בהתאם לפרט סטנדרטי לתא בקרה.

75.2סה"כ לפרק  

75.9פרק   07.57.09
בדיקת לחץ, חיטוי ושטיפה של קטעי קווי מים קיימים בלבד בכל07.57.09.0180

קוטר על כל מרכיבהם לרבות הסידורים וההכנות הדרושים, סגירת

מים וניתוק זמני של צרכנים מקומיים בתאום עםהרשות\תאגיד, כל

2,120.00מ'הדרוש לביצוע הבדיקה וחיטוי באופן מושלם

75.9סה"כ לפרק  

75סה"כ לפרק   
75.1פרק  01

75.2פרק  02

75.9פרק  09

סה"כ

סה"כ למים וביוב 
75פרק  57

סה"כ

עבודות פיתוח שטח 08
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16עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פיתוח שטח

08.40

פיתוח האתר 08.40

08.40.01

ריצוף שבילים, מדרכות 08.40.01
 ס"מ מחורץ נגד החלקה35/17 בחתך 30מדרגות טרומיות מבטון ב- 08.40.01.0100

בגוון עם צבע, כולל משטח בטון עם משולשים הידוק השתית, מצע

120.00מ' ס"מ וזיון הבטון כנד.25מהודק בעובי  

סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות

מסלעות 08.40.02
מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל08.40.02.0010

החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות

 מ' בלבד2.5גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. יבוצע לגובה של עד  

לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

3,000.00מ"רקונסטרוקטיבית. המדידה תבוצע לפי שטח פנים.

 ס"מ כולל כל החומרים40שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה  08.40.02.0030

200.00מ'והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית.

סה"כ למסלעות

סה"כ לפיתוח האתר 
ריצוף שבילים, מדרכות01

מסלעות02

סה"כ

כבישים ופיתוח 08.51

עבודות הכנה ופירוק שונות 08.51.01
ניקוי ופירוק השטח כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת08.51.01.0440

צמחיה, פירוק ריצופים ואני שפה, עמודים, כל הנ"ל לכל עומק.

בנוסף כריתת עצים כולל גדמים ושורשים כולל פינוי וסילוק, לרבות

פינוי וסילוק לאתר מורשה של קווי מים וביוב לרבות כל עבודה

1.00נוספת שידרוש המפקח.

 מ' , וכל מרכיבי2.0פירוק  זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד  08.51.01.0445

החשמל ותאורה ובטחון  לשימוש חוזר לרבות כל הרכיבים

והעמודים, השלמת חומר ותיקונים ככל שנדרש להשלמת  הגדר

300.00מ'ומרכיבי הבטחון בתוואי החדש ואחסונה במידת הצורך.

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

עבודות עפר 08.51.02
חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע.08.51.02.0060

 ס"מ20מחיר היח' כולל מילוי באתר מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  

לרבות הידוק (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור

5,200.00מ"קוהידוק).

5,200.00מ"קהידוק שתית לאחר ביצוע חפירה08.51.02.0221
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17עמוד   06/04/2020 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פיתוח שטח

08.51.0208.51.02

סה"כ לעבודות עפר

מילוי מובא מחומר מקומי 08.51.03
מילוי החומר מקומי  במגרשים מילוי מעפר מקומי באתר(כל חומר08.51.03.0041

 ס"מ)מפוזר בשכבות בעובי20חפור מהאתר כולל פיזורו בשכבות של  

 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות20מקס' של  

 (המחיר כולל העמסה, הובלה51נדרשת לפי המפרט הכללי פרק  

7,800.00מ"קלאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

 ק"מ ממנו,15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד  08.51.03.0140

 ס"מ20שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  

לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיתנדרשת לפי המפרט

 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור51הכללי פרק  

4,000.00מ"קוהידוק) .

סה"כ למילוי מובא מחומר מקומי

סה"כ לכבישים ופיתוח 
עבודות הכנה ופירוק שונות01

עבודות עפר02

מילוי מובא מחומר מקומי03

סה"כ

סה"כ לעבודות פיתוח שטח 
פיתוח האתר40

כבישים ופיתוח51

סה"כ
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דו"ח מכרז

 יח"ד בקיבוץ כרמים40סה"כ לפיתוח  

 יח"ד בקיבוץ כרמים 40סה"כ לפיתוח   
 24כביש  01

1כביש  02

2כביש  03

חשמל ותקשורת06

מים וביוב07

עבודות פיתוח שטח08

סה"כ

17.00%מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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1 

 

 
 תאריך: __/__/__

 נספח ו'
  ערבות בנקאית

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה
 0024853ד.נ. הנגב 

 
 בנק: ____________ בע"מ סניף: ________ 

  כתובת הסניף: _____________
 

 ג.א.נ,
 _________________________________ מס' ערבות בנקאית הנדון: 

 10/ה/2020מס'  פומבימכרז 
  יח"ד בקיבוץ כרמים. 40-פיתוח תשתיות ל

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

( "סכום הערבות")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 -ב, שהתפרסם 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.  הות בשיעור העלייהמדד היסודי, יוגדל סכום הערב

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

חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, או לדרוש מאתנו, מפעם לפעם, סכומים על 
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  3אוחר מאשר תוך אנו נשלם לכם, מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא י .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 
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו 

ם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלפיכ
 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

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

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 __________________________ תאריך: __/__/__
 חתימות וחותמת הבנק           



 

 

1 

 

 ' זנספח 
 

 40-פיתוח תשתיות ל
  יח"ד בקיבוץ כרמים

 
 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

 
 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 10/ה/2020
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  חוזהל יוחדיםמ נאיםת - ז' נספח
 10/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
 10/ה/2020
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 תאריך: __________                                                                                               
 
 

 לכבוד:
 

____________________ 
 

 שלום רב !
 

 
 10ה//2020למכרז מס'  צו התחלת עבודההנדון: 

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

 יח"ד בקיבוץ כרמים. 40-פיתוח תשתיות ל: פרויקטלהתחיל בביצוע 
 

 ימים קלנדריים. (מאתיים ארבעים) 240ביצוע הינה תכנון ו תקופת  .2
 

 .                      תאריך צו התחלת העבודה הינו .3

 .                      תאריך גמר ביצוע העבודה .4

 .                  היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה .5

  .נציג המועצהח 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
 10/ה/2020

 
 
 
 
 
 



 

 

6 

 
 
 
 
 
 

 
 2'ז סמךמ

 
 מבנהה שלמתה עודתת

 
 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.
 
 
 כרמיםתר: א

 
 10/ה/2020:  'סמ וזהח
 

 
 קבלןה םש

 
 יח"ד בקיבוץ כרמים. 40-פיתוח תשתיות ל :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
 10/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
 

 
 כרמים תר:א

 
 10/ה/2020:'סמ וזהח

 
 קבלןה םש

 
 : פרויקטה םש

 יח"ד בקיבוץ כרמים. 40-פיתוח תשתיות ל
   

 .               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
 10/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
 10/ה/2020
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 5'ז סמךמ
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 

 
 כבודל

 .מועצה אזורית בני שמעון
  

 
 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה
 

 
 "מ _________________________________________________________חה נוא
 
 יח"ד בקיבוץ כרמים . 40-פיתוח תשתיות ל :בודותע יצענוב שרא
 
 10/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 
 .10/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

 .10/ה/2020
 
 

 חתוםה לע אנוב לראיהו
 
 

 
___________     ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      

 
 
 
 



 

 

13 

 
 
 
 

 6'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוםס עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 יוםס עודתת
      

 
 כבודל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 10/ה/2020 חוזה מס': נדוןה
 

 יח"ד בקיבוץ כרמים . 40-פיתוח תשתיות ל :  עבודהה הותמ            
 

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

 



 

1 

 

 
 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 

 
  10ה//2020כמפורט במכרז  ה"(מועצה") מועצהלבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי ה .1

תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות, , יח"ד בקיבוץ כרמים 40-פיתוח תשתיות ל
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 הוראות 

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

, ניטול על עצמו את והוראות מפקח הפרוייקט ומנהל העבודה בפרוייקטה מועצהבטיחות של ה
בקשר לכל תביעה ה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם מועצכל האחריות כלפי ה

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 יקט ו/או מנהל העבודה ו/או מפקח הפרולאחר שנקבל מ .8.1
אנו מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר  -שהיא מהוראת הבטיחות  כלחריגה 

 ההתראה שנקבל מממונה הבטיחות של המועצה. במכתבבהתאם לאמור 

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

 מבלי שיהא צורך לתת לנו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. ₪, 1,000של 

מהמועצה כל התראה נוספת  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אומ לאחר שנקבל .8.3
מפקח הפרויקט אנו מתחייבים לנהוג על פי החלטות מ -תראות המפורטות לעיל לה 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 למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדינו ו/או לקבלני לצד שלישי כלשהו 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,

הנתונים למרותנו, קבלני המשנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם  עובדינו, שלוחינו, אלה 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 
צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל 

 כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

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

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

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

 כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט המועצה.

 
 _______________________________________________ הקבלן: שם

 
 מורשי החתימה מטעם הקבלן: שמות

 
 ____________________שם

 
 .ז._________________ כתובת__________________ת 

 
 העבודה מטעם הקבלן: מנהל

 
 .ז._________________ כתובת_____________ת_______________ שם

 
 ___________________פקס' מס ________  ' טלפון__________מס

 
 חתימה וחותמת ממונה הבטיחות:     : הקבלןוחותמת  חתימה

 

______________________    ______________________ 
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 העסקת עובדים -הצהרה - ט'   נספח

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
  אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא

  
( הקבלן -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1

פיתוח  " 10/ה/2020מכרז ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 " יח"ד בקיבוץ כרמים 40-תשתיות ל

 בתצהיר זה:

גם בעל   -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -שנשלט עלמי    - "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-"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ     -    "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   __
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002

 .1987-זו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ" 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  10ה//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 

 
 


