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 2/88מכרז אומדן מס'  
 

 מודעת פרסום
 

 הצעות מקבלנים לפי הפירוט הבא: תמבקשת בזא, קרית אתא עירית

מס' 
 פרטי המכרז מכרז

סווג קבלן 
 כולל ענף

 קבלת חוברת המכרז
סיור מציעים מקום + 

 מועד
תקופת 

 ביצוע

מקום ומועד 
אחרון להגשת 

 הצעה
פריצת דרכים,עבודת  2/88

עפר, מערכות רטובות, 

קירות תמך וסלילה 

 חלקית

 

 

  
 5ג'  822

 
 וגם

 
 8ג'  222 

עד    22/24/88מתאריך 
 24/24/88תאריך 

ניתן לקבל את החומר 
מנה"פ ס.א.ד.ג במשרדי 

הנדסה ובניין בתיאום 
 טלפוני מראש.

מובהר כי לא ניתן יהיה 
לקבל את חומרי המכרז 

 .24/24/88לאחר התאריך 
 

תנאי לקבלת החומרים הוא 
הצגת תשלום על רכישה 

של חומרי המכרז ממחלקת 
גזברות בעיריה כמפורט 

בסעיף ט, תת סעיף למטה 
 "מסמכי המכרז" 7

 בתאריך 
27/24/88 

 28:22שעה: 
אתר מקום המפגש: 

הפרויקט בסמוך 
 לבריכות של מקורות.

 
לרשום בוייז "בריכות 

 שפרעם"
 

 ניהול פרויקט:
 

חברת ס.א.ד.ג הנדסה 
 ובנין בע"מ

 
השתתפות בסיור 

 א חובה.יהמציעים ה

 חודשים 84
לו"ז כולל,   -

כאשר עבור 
פרקים 
/מבנים 

מסוימים 
הלו"ז יהיה 

עפ"י אבני 
 הדרך

בתיבת 
המכרזים 

חלקת במ
גזברות 

שרדי במ
עירית  קרית 

בכתובת אתא 
כיכר העיריה 

ובהתאם 
לשעות 

לא הקבלה, 
יאוחר 

 מתאריך 
82/24/88 

 
 28:22שעה 

 בכל צורה שהיא. העיריהפרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין באמור בו כדי לחייב את 

 .התנאים המחייבים הם אלו שיופיעו בחוברת המכרז על נספחיה

 :רשאים להשתתף במכרז, רק מציעים העונים על כל תנאי הסף הבאים במצטבר

 ידי ישות משפטית אחת.-ההצעה תוגש על .א

או גבוה יותר ולעמוד  8קבוצה ג'  222וגף בענף או גבוה יותר  5, קבוצה ג סווג 822קבלנים בענף המציע רשום בפנקס ה .ב

 בהנחיות של תנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז.

 על המציע לצרף להצעתו אישור של רשם הקבלנים תקף במועד הגשת ההצעות.

במישרין ו/או בעקיפין זכויות כל שהן לגבי המקרקעין למציע, לבעלי השליטה בו ובעלי העניין בו, אין ולא תהיינה בין  .ג

 קרית אתא  נשוא המכרז.

לפחות  (8288עד מרץ  8229האחרונות )ממרץ  , בפרק הזמן של שלוש שניםביצע  ציעעל המציע לצרף אישור רו"ח כי המ .ד

תמורה בהיקף בפועל  מהם שולמה עבור כל אחד   שני פרויקטים דומים במהותם לפעילות העיקרית נשוא המכרז ואשר 

   ₪ 65,222,222 -כספי שלא יפחת מ

ותה רישיון לעסוק בביטוח על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברש .ה

בתוקף ₪   2,22285,3קרית אתא על שם המציע בסך  עירייתלפקודת  2922-על פי חוק הפקוח על עסקי ביטוח התשנ"א

 רבות תוגש בנוסח המפורט בנספח ז' ובמקור בלבד!הע 8822/32/ליוםעד 

 השתתפות בסיור הקבלנים חובה, על המשתתפים במכרז לצרף סיכום פרוטוקול סיור חתום על ידם, למסמכי המכרז. .ו

 גורם או גוף שיש לו עניין אישי או נגיעה לפרויקט או למקרקעין נשוא מכרז זה מנועים מהשתתפות במכרז. .ז

המעיד כי המציע מנהל ספרי  2976 –המציע לצרף אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז על  .ח

 חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק, לרבות רישום ניהול עסקים.

 על המציע לצרף התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים .ט

 בנוסח המצ"ב בנספח ט'. במידה והמציע הינו תאגיד מתבקש לחתום אחד ממורשי החתימה. 2976 –ציבוריים התשל"ז 

   __8822.32.__כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע עד תאריך   .1
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 י לצרף להצעתו מציע נוסף.למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע המגיש הצעה להשתתף במכרז אינו רשא .2

האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מתנאי כלשהו מהתנאים המפורטים  .3

 במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

 על המציע לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה, והצעתו תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו הוא. .4

לקבל חלק מן המכרז ולהוציא לפועל או ה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, שומרת לעצמ העיריה .5

 .ושיקול דעתה הבלעדי של העיריה התלהחלטאם לקיים את המכרז ובאיזה אופן מסורה וההחלטה ממנו  חלקים

אישור תקציבי והעברת הכספים מרשות  בקבלת מובהר בזאת כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בתנאי מתלה  .6
 .מקרקעי ישראל ואחרים

 , עיריית קרית אתא סגורה.25/24/88-82/24/88מובהר כי בחול המועד פסח בין התאריכים  .7
 

 

 מסמכי המכרז: .8
. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במחלקת הנדסה בעירית ק. אתא בין התאריכים  7.2

 בשעות קבלת קהל בעיריה. 22/24/88-24/24/88
 

אשר לא תוחזר בכל מקרה. התשלום יהיה ישירות לעיריית ק. ₪,  8,522הינה  –. עלות רכישת מסמכי המכרז 7.8
אתא. רק בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז, הקבלן יוכל לקבל את מסמכי המכרז במשרדי מנה"פ 

 בתיאום מראש.
 

 הרה:שאלות הב. 9

 Lior@grdel.co.ilמכרז ניתן לפנות אל ליאור כהן בדוא"ל למידע בקשר לקבלת  .2.2

לוודא, כי שאלותיהם הגיעו  . באחריות הפונים82/24/88שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום  .2.8
 .24-2559222ליעדן במועד בטלפון מספר 

 לא תענינה. 82/24/88מועד השאלות שתשלחנה לאחר  .2.3
המשתתפים מתבקשים שלא להגיש הצעותיהם בטרם התפרסמו תשובות לשאלות ההבהרה.

mailto:Lior@grdel.co.il
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 2/88מכרז אומדן מס' 
 

 תנאי הסף
 
 
 : כמפורט להלן ,בכל תנאי הסף תולצרף מסמכים המעידים על עמידמציע לעמוד בכל תנאי הסף כמפורט להלן וכן על ה .1
 
 

הגבוה ביותר שניתן לעבודות מסוג זה )למעט  – לפחות 5ג'  822 בענף סיווג קבלניכי הוא קבלן בעל  .1.1

 לפחות. 8קבוצה ג'  222בענף וגם  משלתיות( עבודות מ

 

 בעל ניסיון קבלני כדלקמן:

שני פרויקטים דומים במהותם לפחות  ביצע בפועל 8288עד מרץ  8229מרץ על המציע  להראות כי בין  .1.5

 -תמורה בהיקף כספי שלא יפחת מ שולמה בפועלעבור כל אחד מהם, בנוסף כי ו נשוא המכרז פרויקט ל

כולל תכולת עבודה כולל המלצות של  את הפרויקטים, יהיה צורך להציג מציע)על ה .₪ 62,555,555

 (.והעברת פרטיהם למנהל הפרויקט מעסיקים

בטון עבודות  שכללוסיים פרויקטים  המציע   8222 -8282שבוצעו בין השנים שנים  ארבעבפרק הזמן של  .1.3

 לפחות במצטבר.₪  12,555,555בהיקף של  ו/או קירות קרקע משוריינת קירות תמךרבות למזויין 

 

 תזרים מזומנים

בהתאם  5551-5510הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע, מפעילותו השוטפת בשנים  .1.1

 . המציע לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנים הרלבנטיות הינו חיובי חתום ע"י רו"ח של 

 

 הון עצמי פנוי

בדו"חות הכספיים המבוקרים ליום  פנויהמציע הינו בעל הון עצמי אישור רו"ח המאשר כי יש לצרף  .1.2

 .לפחות₪  15,555,555 בהיקף של  31/15/51

 

לעיל הם מחייבים והקבלן נדרש לעמוד בכל התנאים  2בסעיף  המצטברים הנקובים מובהר כי כל התנאים  .8
. במידה והקבלן לא ממלא את אחד התנאים הצעתו תיפסל על )כולל דו"ח רו"ח( כולם ללא יוצא מן הכלל

 הסף.
 
 

_________________________________ 
 

 חתימה וחותמת הקבלן
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 רקע

 שלב א' מבקשת לקבל הצעת מחיר לביצוע עבודות  להלן תקרא "החברה"  החברה הכלכלית קרית אתא בע"מ
 עבודות עפר, הקמת קירות תומכים, הנחת תשתיות רטובות, סלילה חלקית של כבישים. ביצועבשכונת הכלניות:  

 לנוחיותכם, הננו מצרפים ריכוז נתוני המכרז / הסכם. 

 
 זהוראות למילוי המכר

 :על המציע למלא את המכרז אומדן כדלקמן 

 .לחתום על כל דף בחוברת 

 .למלא אחוז הנחה בנספח "הצעת הקבלן" המצורף לחוזה 

 מודגש שהמכרז הוא מכרז אומדן עם הנחה כללית.  

  מודגש בנוסף, שמחירי היחידה יהיו זהים עבור סעיפים זהים במבנים שונים. במקרה של אי התאמה, מחיר
 וך, לאחר ההנחה הוא שיקבע.היחידה הנמ

 .לצרף את כל המסמכים הנדרשים להצעה 

 .לצרף ערבות כספית 
 

 ריכוז נתוני מכרז/הסכם
 

 לגרוע מן ההסכם, למעט אם נאמר אחרת במפורש בהסכם. אינו באריכוז נתוני ההסכם 

 אתר העבודה /

 שם הפרויקט:

 

 

פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות 

 וסלילה חלקיתרטובות, קירות תמך 

 

 

יום צו התחלת 

 העבודה:
--- 

 לכל יום פיגור₪  82,222 פיצוי על פיגור : קרית אתא  ישוב:

  מועד סיום: חודשים על פי אבני דרך * 51 משך הביצוע:

 תנאי תשלום: --- סכום ההסכם
 65חשבון חלקי שוטף +

 132חשבון סופי שוטף + 

  מדד הבסיס: אין הצמדה סוג ההצמדה:

 מקדמה:

תשולם על פי שיקול המזמין בלבד 
ותקוזז מכל תשלום עתידי לקבלן עד 

למלוא סכומה כנגד ערבות בנקאית 
 במלוא סכום המקדמה + מע"מ

השתתפות 

 בביטוח:

מערך החוזה שיקוזז  5.6%

 1בחשבון חלקי 

 מערך העבודה 2% ערבות בדק: מערך ההסכם  2% ערבות ביצוע

 מערך העבודה %8 דמי בדיקות: מערך החוזה 2% עיכבון:

 .לפרק המוקדמות 55.5ראה פירוט בסעיף  :הערה* 
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 גבעת הכלניות  -קרית אתא

פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות רטובות, 

 קירות תמך וסלילה חלקית

 רשימת מתכננים
 טלפון/נייד כתובת שם 

 ס.א.ד.ג הנדסה ובניין;  ניהול הפרויקט   

 גרונרדן 

 ליאור כהן

 , טירת כרמל5היוזמה 

 

51-0229111 

 

5251-556309 

 מנספלד קהת;  אדריכל

 טל דויטש

 טוני בורביקר

   51-0271112 , חיפה7פל ים  'שד

5256161331 

 גרונר ד.א.ל מהנדסים;     ניקוז, דרכים, תנועה

 גל גרונר

 משה אלחיאני 

 51-0229111 , טירת כרמל5היוזמה 

525-2513912 

 גרינשטין הר גיל;  נוף

 טלי מרק

 

 , חיפה7כלניות 
 

51-0305157 

525-0653531 

 

 קרבן; קונסטרוקציה

 יוסי מנצ'יק

 גל שרון

 51-0521555 , חיפה9הפרחים 

525-6012122 

 ח.ג.מ;    ומים ביוב

 איציק מאיר   

 51-0259205 , טירת כרמל3היוזמה 

525-5555302 

 מתכננים;  ב.א - שרון דן ותקשורת תאורה חשמל,

 גרי אנתין

  521-1337597 , חיפה9התשבי 

 525-3261573    

ישראל קלר יעוץ וביסוס;    קרקע יועץ

 ישראל קלר

 עמית אילת 

  53רח' יוסף בצרי 

 ק. אתא

51-0372030 

525-2330565 

 דאבל קי מהנדסים;  מבנה תכינת יועץ

 ד"ר עופר קיף

 , 53יוסף בצרי 

 קרית אתא

51-0372030 

 שבח הנדסה;  מודד

 אייל גריל

 573-7977055 , תל אביב135מנחם בגין 

 יקבע עד צ.ה.ע יקבע עד צ.ה.ע יקבע עד צ.ה.ע.  אתר מודד
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 גבעת הכלניות  -קרית אתא

פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות רטובות, 

 קירות תמך וסלילה חלקית
 

 מסמך א'
 

 וכללי מוקדמות פרק
 
 
 2/2/8227ה מתאריך במהדורמפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת משרד השיכון, משרד הביטחון ומע"צ ובפרט הפרקים שלהלן ה

 :ועדכוני הפרסומים
 שם  מס'

 מוקדמות  55
 עבודות עפר  51
 עבודות בטון יצוק באתר  55
 מתקני חשמל  50
 פיתוח נופי  15

 גינון והשקיה  11

 קרקע משוריינת     13
 עבודות סלילה  21
 קווי מים, ביוב ותיעול  27

 

 סימון דרכים, הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים - 931ת"י 

 סימון דרכים, צבעים לסימון דרכים - 932ת"י 

 תמרורי דרך ממתכת מחזירי אור - 5517ת"י 

 יריעות וסרטים מחזירי אור לתמרורי דרכים - 5517ת"י 

 הרשמי שפורסם ע"י משרד התחבורה "לוח התמרורים"

 "תקנות והנחיות להצבת תמרורים", הוצאת משרד התחבורה, המפקח על התעבורה

"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות", משרד התחבורה, אגף התעבורה והמנהל 
 לבטיחות בדרכים

ובטיחות", משרד התחבורה אגף תכנון "התקנים המאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה 
 תחבורתי

 
 ו/או בתקן אשר יידרש. שיקבע כלפי חלק מהסעיפיםכללי הכללי ומפרט נת"י  וכן כל פרק במפרט

 הערה:
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות 

 והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. משרד הביטחון ומשרד הבינוי
טים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד המפר

 (53-2611652הקריה, תל אביב. )טל:  16הביטחון, רח' הארבעה 
 

 ההוצאה אחרונה( פרקי המפרט יהיו למועדים עדכניים ביותר )שנת
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או על פי נתיבי ישראל בהתאם להחלטת  נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות שבפרקים לעיל, או במפרט המיוחד וכן כל פרק 
 .המנהל 

  
 מסמך ג' בחוברת זו הוא המפרט הטכני המיוחד ובו הוראות מיוחדות לעבודה זו לפי הפרקים הרלבנטיים בלבד.

 הצהרת הקבלן:
בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים והמיוחדים הנזכרים במכרז / חוזה זה, קרא והבין את הקבלן מצהיר 

תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו 
 מהווה נספח למכרז / חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 וחתימת הקבלן:...........................חותמת 
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 מוקדמות  - 22 פרק

 במפרט הכללי, או פרקים רלוונטיים אחרים שלו. 55המפורט להלן בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  55.1

 אתר העבודה 55.5

, המראה את כלל האתר, החלוקה למתחמי בינוי ולייעודים 2:8,522ראה תוכנית כללית בקנ"מ א. 
 תחום האתר, כמסומן על פי הקו הכחול בתוכנית זו. כבישים,

 ובעל הגבולות הבאים: 842גבעת הכלניות כ  –אתר העבודה נמצא בקרית אתא ב. 

  79שכונת גבעת אלונים נמצאת ממזרח לכביש שנקרא גם דרך נצרת.  79כביש נת"י מס'  –במזרח. 

  גבעת המשטרה ושכונת תל חי. והשכונות גבעת הרקפות, דרך מנחם בגין -דרך מקומית –במערב 

  מות בעיר.ם לשכונות המזרחיות הקייהמקשר בין שכונת גבעת אלוני רחוב טולוז לוטרק –בדרום 

  בחתך דו מסלולי   רבין רחוב  כיום המשךנקרא "דרך שפרעם" ו – 722כביש נת"י קיים מס'  -בצפון
 דו נתיבי.

ועל הקבלן לפעול במשנה זהירות במהלך העבודות על  העבודה תבוצע באזור בו עובדים קבלנים נוספיםג. 
 פרויקט זה, תוך שמירה על כל כללי הבטיחות לפי ההנחיות החדשות של משרד העבודה.

 היקף המפרט 55.3

יש לראות את המפרט המיוחד המצורף לחוברת זו כמסמך ג', כהשלמה למפרט הכללי כמפורט בפתיח א. 
ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב למסמך א' זה, לתוכניות ולכתב הכמויות 

 הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 55.1

בין המסמכים השונים, רואים את הקבלן כאילו לקח בהצעתו את  במקרה של סתירה ו/או דו משמעותא. 
תביעה כאשר הפוסק הוא המפקח. על הקבלן לבדוק  המחמירה מבין כל ההוראות. לקבלן לא תהיה כל

מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל 
מקרה שתימצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך 

 מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.

שמסומנים בתוכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו  ערעורים על הגבהים ועל המידותב. 
ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה  7בתוך  יוגש בכתב  ביומן העבודה. ערעור הקבלן על הנתונים

. הערעור יובא בפני המפקח והחלטתו תהיה סופית ולא נתונה לכל השגה שהיא. ה00.29כמפורט בסעיף 
 ההתאמות.-לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי

 

 תכולת העבודה 55.2

 הבאות:במסגרת חוזה עבודה זה על הקבלן לבצע בין היתר את העבודות א. 

   והתאמות  בכל הכבישים אשר באתר. לרבות מילויחפירה / חציבה פריצת דרכים, עבודות עפר
ירום עירום אדמה גננית, ע, סילוק פסולת, אספקה ופיזור של מילוי מובא חומרי החפירה ומילוי 

 בולדרים לשימוש חוזר למסלעות .

 קווי ניקוז וקווי מים, קווי  ביוב  – מערכות רטובות  
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  קירות  קרקע משורינת וקירות תומכים מבטון מזויין 

  חלק מהכבישים השלמת מדרכות בו סלילה חלקית של הכבישים 

  תימרור צביעה זמנית ושלבי ביצוע 

 .שרוולים לצנרת חשמל, בזק וטל"כ 

 כל האמור, ע"פ המפורט בהמשך, בהתאם לתוכניות וכמפורט בכתב הכמויות.ב. 

 

 העבודותסדר עדיפות לביצוע  55.6

עם קבלת צו התחלת עבודה יש להתחיל בביצוע מיידי של עבודות הסלילה והפיתוח הנופי, על פי החלוקה א. 
 .כולל פירוט למבנים ועל פי הקטעים שימסרו

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהיזם שומר לעצמו את הזכות לקדם ביצוע של קטעי כביש ותשתיות ציבוריות ב. 
להורות לקבלן  תחילת ביצוע לכ"א מהיזמים, לאור האמור היזם שומר לעצמו את הזכותכדי לאפשר נגישות ו

בפריצת דרכים ומעבר מקטע לקטע, כל זאת מבלי שתהיה אפשרות לקבלן לתבוע תוספת כלשהי  על המשך 
 .בגין האמור 

של כל אחד מסוגי העבודות הקטעים בהם  את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לעצמו היזם שומרג. 
כל  , אם למסור לביצוע כן שומר לעצמו היזם את הזכות להאריך את תקופת הביצוע וכן לקבוע.יבוצעו וכיוב'

 אחד מסוגי העבודות, הקטעים בהם יבוצעו וכו'. 

היחידה בכל המבנים לשינוי מחיר יחידה או דרישה לתוספת כלשהי. מחירי ביעה האמור לא יהווה עילה לתכל ד. 
 עבור אותם הסעיפים יהיו זהים.

 , ולקבוע קטעי עבודה שונים.לביצוע כפי שיפורטו בהמשךלמנה"פ הזכות לשנות את הקטעים ה. 

 ע"י מנה"פ. תינתןהנחיה לתחילת ביצוע בכל אחד מהקטעים ו. 

 הנחיית מנה"פ ולפי קביעתו.כמו כן, היזם שומר לעצמו את הזכות לדרוש לבצע מערכות ברצף, הכל בהתאם לז. 

 זמן שהוקצב למשך הפרויקט.להעסיק מספיק צוותי עבודה בכדי להשלים את כל המטלות ב הקבלן יצטרךח. 

 בחשבון בהצעתו שיתכן והעבודות לא תהיינה ברצף. תעל הקבלן לקחט. 

באם היזם יחליט לעצור את העבודות של הפיתוח מכל סיבה שהיא,  בטענותלא תיהיה לקבלן אפשרות לבוא י. 
 טענות לבטלה או להתארגנות מחדש לאחר ההפסקות.כל טענה שהיא לרבות והקבלן לא יוכל לבוא ב

שהאתר יהיה מסודר על חשבונו לכך  הפסקות הקבלן מחוייב לדאוג  תהיינהגם אם בכל מקרה ומובהר כי יא. 
בכל אופן, ולא משנה מאיזו סיבה יהיה באתר מנהל עבודה כאשר אינו עובד באתר. ממפגעים בטיחותים גם 

 מורשה מטעם הקבלן לדאוג לבטיחות בתחום האתר כולו.

 הערות כלליות והערות לביצוע  55.7

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכנון ובכמויות. שינויים אלו לא יגררו שינויים במחיר א. 
 .רהקהיחידה בכל מ

על הקבלן לקחת בחשבון שהוא מחוייב לגדר את אזורי העבודה באופן מלא ועל חשבונו בהתאם . ב
, הנחיות רט"ג, רשות העתיקות או כל גוף אחר. העבודה תבוצע רק לאחר לדרישות משרד העבודה

 .בכתב הנחיית מנה"פ
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העבודה ללא קבלת אישור לביצוע מותנה באישור תקציבי של רמ״י. אין להתחיל בביצוע ג. 
 קבלת אישור לכך בכתב ומראש ממנה״פ.

הים בכל אחד זהסעיפים בכ״א מהמבנים יהיו זהים ומחירי היחידה המוצעים יהיו ד. 
 מהמבנים.

שלו  העבודהשל אזורי  מדידהות דש עבוחדרש לבצע מדות הקבלן ידלפני תחילת העבוה. 
נה״פ. לא תינתן לקבלן כל מפורטת. הקבלן ימסור תכנית מצב קיים למ מדידה ברמה של 

ד מוסמך. די מודועריכת תכנית מצב קיים חתומה על י המדידהתוספת תשלום עבור ביצוע 
 רישת מנה״פ.דבתכנית יופיעו כל הפרטים על פי 

ה הקובע הוא המחיר הזול מבין חידוקיימים סעיפים זהים במבנים שונים מחיר היבמידה ו. 
 וק זאת לפני הגשת הצעתו.דות לבשני המבנים. על הקבלן מוטלת האחרי

 הקבלן: לעבודותבשכונה וסביבתה  מול קבלנים שעובדים בסמוך תיאום ביצוע ז. 

 גבולות העבודה הם כפי שמופיעים בתכניות או בהתאם להנחית מנה״פ. -
בקרבה ובתחום השכונה את ביצוע על הקבלן יהיה לתאם עם קבלנים האחרים שיעבדו  -

 ת .העבודו

בשלבי בנייה באזורי  יהיו מטעמם  או/ו קבלנים העבודות בעלי מגרשים במהלך  -

  ת של הקבלן ועליו לקחת זאת בחשבון בעת מילוי המכרז. דועבו

גישה, בטיחות  דרכיי על האתר וסביבתו כולל דבכל אופן, הקבלן יהיה האחראי הבלע -

 ים באתר.דהאתר ותיאום עם כל הגורמים העוב

אחרים לא יהווה עילה להגשת תביעה לשינוי מחירי היח׳ או תיאום מול קבלנים  -

 לדרישות נוספות של הקבלן.

 מנה״פ ישלחלא ינתן אישור לתחילת העבודות ללא אישור היתרי חפירה של גופי התשתית. ח. 
 שליםידרש לה לקבלן מול איזה חברות תשתית נדרש לבצע תיאום ועל פי רשימה זו הוא

 .את ההיתרים

 
 ניהול ממוחשבתמערכת ט. 

מערכת ניהול ביעשה שימוש יעל הקבלן לקחת בחשבון בעת הצעתו למכרז ש( 1)
של חלק מהמודלים והשירותים של הספק "רמדור". ממוחשבת לעבודות קבלנים 
 :על חשבונו כמפורט בהמשךרמדור הקבלן ידרש לרכוש 

  את הקבלן נדרש לרכוש עצמאית על חשבונו מרמדור :התקציביתמודול הבקרה
ללא רכישת האמור הקבלן לא יוכל להגיש רישיון השימוש במודול חשבונות. 

 חשבונות וכל חשבון שיוגש בצורה אחרת לא יבדק כלל.

 

 מערכת האיכות של הפרויקט כולל ניהול ומעקב הביצוע , ניהול  - מודול האיכות
רשימת תיוג למלאכות שונות, אי התאמת הזמנות בדיקת מעבדות יבוצעו רק 

בהתאם לכך הקבלן ירכוש עצמאית ועל חשבונו רישוי רמדור.  בדרך מערכת
 .של מודול האיכותישירות מרמדור 

 

 נושאים הקשורים לבטיחות באתר לרבות הכשרת עובדים,  - בטיחות באתר
ידווחו תוקף ציודים, מפגעים , מבדקי בטיחות ועבודה על פי הפנקס הכללי וכו' 

לרכוש את הרישוי מרמדור  יההעל הקבלן ילו רק במערכות רמדור וויטופ
 עצמאית ועל חשבונו.

 

 מילוי יומני עבודה מהשטח כולל צילום תמונות מהשטח ודיווח  - יומני עבודה
על עבודות שמבוצעות, בדיקות, פיקוחים , נושאים שונים באתר וכו' והעברה 

ערכת יבוצעו רק באמצעות מיקוח לאישור כולל הוצאת יומן חתום דיגטלית פל
 רמדור והקבלן ידרש לרכוש עצמאית ועל חשבונו מרמדור.

 
החברה שומרת לעצמה את האפשרות להשתמש בשירותים של חברה אחרת ( 8)

במקום רמדור כפי שתראה לנכון ועל הקבלן  יהיה לרכוש את כל השירותים 
 שתבחר. לעיל מאותה חברה  22.7.2.2המוזכרים בסעיף 
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השירותים תהיה בהתאם למחירים של החברה שתבחר. מדובר העלות של רכישת ( 3)
שעל הקבלן יהיה לשלם ישירות לחברה ₪  3,522-לכאורה בעלות חודשית של כ

מובהר, כי יתכן ומנה"פ יבחר להשתמש רק בחלק משירותי החברה  שתבחר.
 ( לעיל ובתהאם לכך גם יהיה התשלום לאמור.2כמפורט בסעיף )

 
לא תשולם תוספת תשלום לקבלן עבור השימוש במערכות  מובהר כי בכל אופן( 4)

 .הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו רמדור / אחר. ועל
 
( באם החברה תחליט שלא יהיה שימוש במערכת ממוחשבת, הקבלן לא יוכל לבוא 5)

 בכל טענה.

  

 חלוקת העבודה למבנים 55.0

 כללי 55.0.1

הכמויות, חים בתוכנית למבנים כמפורט בכתב לשם נוחות ביצוע העבודות, חולקו השטא. 
 תוך התייחסות למתחמים כמפורט בתוכניות.

הסעיפים בכ"א מהמבנים יהיו זהים ומחירי היחידה המוצעים יהיו זהים בכל אחד ב. 
 מהמבנים.

היזם שומר לעצמו את הזכות שלא לבצע חלק מהעבודות או את כל העבודות במבנה ג. 
מהחברה הכלכלית ק. ינו בכפוף לקבלת אישורים תקציביים כלשהו. ביצוע העבודות ה

 אתא.

המבנים אינם ממוספרים בספרור עוקב בהכרח, כיוון שהחלוקה המקורית נועדה לצורך ד. 
 ביצוע עבודות נוספות, במתחמים אחרים בשכונה, שלא כלולות במכרז זה.

 

 82, 29, 22, 27, 62, 25, 24, 23, 28, 9, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 8כבישים  – 22מבנה  55.0.5

 כללי:א. 

במהלך  לקבל התחלות בניה של יזמים כל העבודות במבנה זה מבוצעות באזור שצפוי -
כל אחת מהעבודות לא  שביצועעבודות הביצוע. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שיש לשמור 

יצור הפרעה כלשהי לפעילות העירונית הקיימת והמתהווה ולהשלמת עבודות הבנייה של 
 הקבלנים היום.

, עבודות עפר, מערכות , קירות תומכי כבישבתכולת מבנה זה הקבלן יבצע פריצת דרכיםב. 
 ברוחב מוגבל.   בשכבה אחת רטובות ועבודות אספלט 

 .וכן אספלט חלקי פריצה חלקיתוע העבודות בחלק מהכבישים תבוצע ביצג. 

ובשטחים אחרים  בשכונה אחריםבאזורים  עבודות לבצע מהקבלן לדרושהיזם רשאי ד. 
 .כך על נוסף תשלום לדרוש יוכל שהקבלן מבלי בתחום התכנית 

 

 2כביש  – 28מבנה  55.0.3

 :כלליא. 

רבין( ולכן הקבלן  רחוב דרך  ראשי )הוא הכניסה היחידה לשכונה דרך כביש  2כביש -
 .לכביש רבין הקיים 2ועל הבטיחות של החיבור בין כביש  מחוייב לשמור על הנגישות
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כל העבודות במבנה זה מבוצעות באזור עירוני קיים ו/או בסמוך אליו. תשומת לב הקבלן -
לפעילות ממופנית לכך שיש לשמור שביצוע כל אחת מהעבודות לא יצור הפרעה כלשהי 

 העירונית הקיימת.

תחום ביצוע משותף למספר  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא תשולם כל תוספת עבור-
הכל כלול במחירי היחידה של -אחרים במקביל, גם אם הדבר יצור קשיים והפרעותקבלנים 
 .כפי שמוגדרים העבודה

רבין ידרוש ביצוע של לרחוב  2תשומת לב הקבלן מופנת לכך שביצוע חיבור של כביש ב. 
 שלבי ביצוע תוך הקפדה על בטיחות ועבודה בלוז מוגבל ומסוכם מראש.

על הקבלן לקחת בחשבון שחלק מהתכניות לביצוע הכיכר מתוכננות ע"י מתכנן אחר, ג. 
ו/או יבוצעו ע"י קבלן אחר מטעם נת"י, יהיה צורך  הזוכה בחירת הקבלןעד ובהתאם לכך יתכן והתכניות יעודכנו 

 .בתיאום מיוחד בין שני הקבלנים ועל האמור לא תשולם תוספת כלשהיא
 

 עבודות תשתית   22.9

 עבודות עפר ומילוי: 22.9.2

 פריצת דרכים בתחום האתר.א. 

 החומר המתאים למילוי חוזר.ועירום סיווג מיון ב. 

 ל כל המשתמע וכמפורט בהמשך עהתאמת חומרי המילוי למילוי חוזר ג. 

 סילוק חומר פסול למילוי.ד. 

 ערום אדמת גן.ה. 

 העברת אדמת הגינון לעירום לאיזורי איחסון ו. 

 

 מערכות רטובות  55.9.5

 , הידרנטיים.םפקה והנחת צנרת מים, קווים ראשיים, קווים משניים, מגופיסאא.    5.9.5.1

הכל כמפורט  אשיים, קווים משניים, שוחות ביוב ביוב, קווים ר צנרת אספקת והנחת  ב.  
 והמפרט המיוחדהמים והביוב )נספח יג' לחוברת זו(  במפרט תאגיד 

 צנרת ניקוז  55.9.3

)הכל  וניפלים לקולטני הניקוז שוחות ניקוזלרבות  אספקה והנחה של צנרת ניקוז מקטרים שונים
 בצינורות אטומים עם אטם מובנה(

 

 קירות תומכים   55.9.1

 ביצוע קירות תומכים מבטון מזויין ו/או מקרקע משוריינת ו/או מילוי עפר בשיפוע בדיקור בהתאם   
 לתכניות. 
 התמיכה תהיה לכבישים ושצ"פים בלבד.  

 סלילה חלקית 55.9.2

 לאתר.אפשרות כניסה -ביצוע אספלט שכבה ראשונה 

ע"י  יבצע הקבלן או/ו יבוצעו , שאותם  ביצוע שרוולים מעברי צנרת חוצה כבישים: חשמל, בזק, טל"כ  55.9.6
 אחרים מתואם בלוז, ובמצב ביצוע האמור לא יהווה סיבה לתנועה כלשהיא  לשינוי מחיר יח' ו/או השלמות בשלבים.
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 לוחות זמנים ושלבי ביצוע לפי מתחמים וסדר עדיפות 55.15

 יום 24 –מקדים  שלב .א

התארגנות לקבלת אישורים, היתרי עבודה וחפירה, התארגנות בשטח והקמת מחנה   .1
 קבלן ראשי.

  22גמר ביצוע העבודות במבנה  .ב

בהתאם לחלוקה שתיקבע יחד עם   חודשים מקבלת צו התחלת העבודה 84יש להשלים בתוך . 2
 .צה"ע

לביצוע עבודות  (יזמיםבכדי לאפשר כניסת חברות בניה ) דרושות העבודות במבנה זה . 5
בתחום המגרש, האמור ידרוש פריצת דרכים, נגישות למגרשים במצעים וקו מים 

 לפחות כל זאת ע"ר הנחיות מנה"פ ובהתאם לתכניות  לצרכי בניה

  המצורפות  ותפי התוכניות המלא העבודות בכל האתר ובכל המבנים על. 3
 .י עדיפות המהווים חלק ממסמכי המכרזשיקבע בסדר ולפי

מהעבודות במבנה זה   היזם שומר לעצמו את האפשרות לדרוש מהקבלן את ביצוע חלק. 4
 להשלמת העבודות במבנה זה  בלוח זמנים קצר מפרק הזמן הכולל הדרוש

 הקבלן צריך לקחת בחשבון שכניסה לעבודות במסגרת מבנה זה יתחילו .  2
 מיום קבלת הנחיה ממנה"פ.לא יאוחר משבועיים  

 

 28גמר ביצוע כל העבודות במבנה  .ג

 חודשים מקבלת צו התחלת עבודה. 2יש להשלים בתוך  .2

הקבלן צריך לקחת השלמת העבודות במבנה זה דרושות על מנת שיוכלו להיכנס לשכונה,  .8
בחשבון שכניסה לעבודות במסגרת מבנה זה יתחילו לא יאוחר משבועיים מיום קבלת הנחיה 

 ממנה"פ.

 עבודות גינון והשקיה על פי מועדם מתאימים בהתאם להחלטת מנה"פ. .3

 

 תקופת הביצוע 55.11

 בודות נשוא מכרז / חוזה זה במשך של במסגרת מכרז / חוזה זה יידרש הקבלן לבצע ולהשלים את כל הע .א
חודשים קלנדאריים מיום הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין. מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן  84

 זה הובאו בחשבון חגי ישראל ותנאי האקלים.

 והשגת האישורים נכללים במשך ביצוע הפרויקט. תקופת ההתארגנות .ב
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בביצוע העבודה, הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם  .ג
 , על מנת להשלימה, בהתאם לפרקי הזמן שמצוינים בחוזה.עם כמות דרושה של צוותים בקצב הדרוש

במסמך ב' לחוברת  -מובהר, כי לצורך חישוב הפיצוי המוסכם בגין איחורים, ע"פ האמור בנוסח ההסכם  .ד
מכרז. לעניין זה, מובהר, כי זו, לא יובאו בחשבון אבני דרך, אלא יום סיום המבנה אשר נקבע במסמכי ה

לוח הזמנים ושלבי ביצוע  -גובה הפיצוי יהא, בגין כל יום איחור בהשלמת המבנה ע"פ האמור בנספח 
 לחוברת זו.

יום מיום מתן הודעת זכייה, לוח זמנים מחייב לביצוע העבודה. לוח הזמנים  11הקבלן יגיש למפקח תוך  .ה
את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל הספקת  יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף

חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים 
המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות 

ו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטת בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכ
 "גאנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח כולל פירוט כלים, כח אדם וכו'.

 לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן ועל חשבונו. הכל מתואם ומאושר ע"י המפקח, ובכתב. .ו

ינתן הארכת לו"ז לקבלן מכל סיבה ניתנים לשינוי ולא תמובהר בזאת, כי לוחות הזמנים קשיחים ולא  .ז
 )למעט באם ניתן אישור של מנה"פ(. 

 

 עבודה, ציוד וחומרים 55.15

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא  .א
. הציוד אשר לא יאושר על ידי אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(

 המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.

 כל פרטי וחומרי הפרויקט יהיו בעלי תו תקן ישראלי. .ב

ת כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל לשביעו .ג
רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם 

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

לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת  שבוע ימיםעם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר  .ד
המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם 

החומרים לצרכי בדיקה. החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת 
 התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה.

חומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר כל סטייה בטיב ה .ה
הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב 
מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת 

 ת הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.שתיקבע על ידי המפקח ותוצאו

 

 קרקעיים-צינורות ומתקנים תת 55.13

הקבלן יוודא שאין תשתיות קיימות לפני כניסה לעבודות עפר. בכל אופן מחוייב הקבלן להוציא היתרי  .א
 חפירה כנדרש.

 עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של .ב
מהנדס הרשת בחב' "בזק" וכן מפקח חב' הטל"כ המקומית לגבי קווי טל"כ קיימים באתר. כל התשלומים 

 בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
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אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל / תאורה. העבודות תבוצענה באישור מוקדם  .ג
 יחולו על הקבלן. ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל

עבודות בקרבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם הרשות המקומית. כנ"ל  .ד
בהתייחס לקווי חשמל, תאורה, בזק וכו'. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים 

הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו וביצוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות 
 של הקבלן.

 החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. .ה

 

 אתרמהנדס ה 55.11

 בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף להסכם, על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות: .א

בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים  .ב
, בביצוע מנה"פ )עשר( שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת  22והאדריכלים עם ותק מקצועי של 

. האמור מחייב את לרבות עבודות עפר ובטונים ומערכות רטובות  עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה
 .וקבלת אישור של מנה"פ ניסיונו של מהנדס האתר בעבודות מסוג זה הקבלן בהצגת

, שנים להעביר רשימת פרויקטים שאותו מהנדס ניהל. הרשימה תכלול: פרטי הפרויקט נדרשהקבלן  .ג
 + שם מלא + טלפון ניידשם חברה + , היקף כספי, מזמין העבודה, פרטי קשר של מנה"פ שבוצע

 . המלצות

 מנהל העבודה  55.12

 להסכם, על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות: 30.30בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף  .א

ידרש, י, ובמשך שעות הלילה, אם הדבר היוםימצא באתר במשך כל שעות יימנה בא כוח מטעמו, ש הקבלן .ב
קרא י. בא כוחו של הקבלן ילמי הוא בא הכוח הנ" בכתבבכל תקופת ביצוע העבודה. הקבלן יודיע למפקח 

 . העבודה מנהלבחוזה זה: 

מנהל העבודה באתר מטעם הקבלן יהיה בעל אישור משרד העבודה ובעל ניסיון בביצוע פרויקטים מסוג  .ג
 לפיקוח לפני תחילת העבודה! אישור זה יהווה תנאי לאישורו ע"י הפיקוח.זה. האישור יימסר 

יום מקבלת צו התחלת עבודה, אישור על מינוי מנהל העבודה לאתר הספציפי.  11על הקבלן להציג בתוך  .ד
 אישור זה יהווה תנאי לאישורו על ידי הפיקוח.

צורך ביצוע. המודד המוסמך מחייב כנדרש ללביצוע מדידות וסימונים  מוסמך מודדעל הקבלן להעסיק  .ה
 שנים לפחות.   15של  ניסיוןו רישיון 

 

 מהנדס בטיחות 55.16

או בהתאם לשבוע   מהנדס בטיחות אשר יכין דוחות ביקורת באתר בתדירות שלא תפחת מאחת   א.  
 .להחלטת מנה"פ

באתר  מהנדס הבטיחות חייב להיות מורשה משרד העבודה והרווחה לבדיקת הבטיחות  ב. 
. בהתאם להנחיות שנים לפחות בעבודות נשוא המכרז 15ובעל ניסיון של  העבודה כולו

 הדו"ח הקבלן יהיה אחראי לטפל בכל הליקויים ולתחזק את האתר בהתאם.

ולא ישולם  , האמור כלול במחירי יח' מהנדס הבטיחות יוזמן על ידי הקבלן ועל חשבונו  ג. 
 .בנפרד
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 עצמיתבקרת איכות   55.17

על הקבלן להעסיק על חשבונו חברת בקרה חיצונית עם ניסיון מתאים אשר תבוצע בקרת  א. 
 . , משהב"ש והמפרט הכלליאיכות על בסיס הדרישות של נתיבי ישראל

חברת הבקרה חייבת להיות כזאת שמואשרת ע"י נתיבי ישראל והקבלן ידרש לספק  ב. 
 אסמכתאות לכך.

ההבדיקות יהיה בצמוד לקידום הביצוע ובהתאם לנדרש  במפרט הכללי דיווח שוטף על  ג. 
 והמיוחד, לא יקודם שלב של מעבר בין שכבה לשכבה מבלי שאושר.

חודש דוח מפורט לכל התהליכים בפרויקט כולל ראשון לחברת בקרת האיכות תספק כל  . ד
התאמה כולל בדיקות ו התייחסות לאיכות הביצוע, האלמנטים שבוצע בהם שימוש

טבלת ריכוז לבדיקות שבוצעו באותו החודש, סטטוס השלמות דרושות שלא  ,לתקנים
טופלו ע"י הקבלן, צירוף תמונות מהתהליכים בביצוע ועוד דרישות נוספות בהתאם 

 להחלטת מנה"פ.

 הדו"ח יבוצע ע"פ דרישות נתיבי ישראל בדיוק, אלא אם מנה"פ נתן הנחייה אחרת.  

 של אי התאמות שכולם יטופלו ע"י הקבלן ע"פ ההנחיות.  הפיקוח יוציא רשימות .ה

 

 + אחזקת האתר אחריות הקבלן 55.10

את התוכניות, המפרטים,  רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר .א
רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם 

 ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  .ב
המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר  להפנות את תשומת לבו של

עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל 
 האחריות הכספית והאחרת.

ה צורך בכך או גידור ושאר אמצעי זהירות בכל מקום שיהיהקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא שמירה,  .ג
 שיידרש ע"י המפקח או שיהיה דרוש פי דין או על פי הוראות מצד רשות מוסמכת כלשהיא.

הופך הקבלן  ,ותדובה ועד מתן תעודת השלמה לכל העדובעה על התחלתהוראת החברה עם מסירת  .ד
)להלן בהסכם זה: "פקודת הבטיחות  1975 -תש"ל  )"תופס" במובן פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש

בעבודה"( ויהיה אחראי בלעדי להשגחה, אחזקה, טיפול ושמירת כל העבודות שנעשו בשטח כעבודות הכנה 
ידו וע"י קבלנים ממונים וגורמים אחרים בשטח האתר ו/או בשטחים -ולגבי כל העבודות המבוצעות על

בהם יבוצעו העבודות  בילים אליו אשר בהם ישתמש לצרכיו ו/אווהדרכים הסמוכים והגובלים באתר והמו
 ממונים.ידי קבלנים -ידו ו/או על-על

בדן שייגרמו לבנין ו/או לעבודות ו/או למוצרים ו/או לציוד ו/או לשאר ואו או/הקבלן יהיה אחראי לכל נזק  .ה
ה היא לרבות כל נזק או מכל סיבהדברים הדרושים לביצוע העבודות, בין אם על ידו או על ידי אחרים, 

ידו ו/או מטעמו או -תוך כדי ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו ו/או של העובדים המועסקים עלאבדן שייגרמו 
וגורמים אחרים  ממוניםידו ו/או של כל הקבלנים ה-משנה, של עובדיו או המועסקים על-של כל קבלן

לן על חשבונו, תוך הזמן שייקבע על ידי על ידי הקבויושלם שייגרם יתוקן וכל אבדן כלשהם. כל נזק 
  מפקח.ה

על העבודות שבוצעו על  הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר מבחינת סלילה , תימרור , בטיחות, ושמירה .ו
ח על פגיעות שבוצעו ע"י אחרים כולל תיעוד ועל חשבונו וללא תשלום נוסף. על הקבלן יהיה לדו ידו כל זה

 .גרש ו/או היזם שהאמור מתייחס אליווצילום של האמור לפירוט המ
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 ניעת הפרעותמ 55.19

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר  .א
ולקיים אחר כל הוראות  במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא

 .המפקח

שטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי לבצע עבודות או להניח על פני הכמו כן מתחייב הקבלן שלא  .ב
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. יבנה 
 טיית תנועה, כולל שמירה על בטיחות הולכי הרגל.מעקפים לצורך ה

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר. הנ"ל  .ג
באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי 

מית וכו'. הבטחת תנועה ד התחבורה, המשטרה, הרשות המקוהסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משר
כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. כל ההוצאות הנוספות 

 הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

ות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. כמו כן, לא יוכרו כל תביע .ד
 לא תוכר דרישה לשינוי מחירי היחידה בעקבות כל האמור בסעיף זה.

 

 תנועה על פני כבישים קיימים 55.55

כל תנועה, הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  .א
בגלגלים פניאומאטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מצוידים 

 מתפזר בזמן הנסיעה.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לכבישים קיימים והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה  .ב
הישירים אותם הסכומים של  בהיקף אשר תופנינה אליו. עם זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום 

, בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם על בין התובע או התובעים לבין הקבלןיעמדו במחלוקת  אשר והעקיפים 
. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות ידי הקבלן או מי מטעמו

 בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא.

 אמצעי זהירות 55.51

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  .א
עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד, 

 ריסוס שטחים בחומרי הדברה וכו'.

רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת .ב
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 
, ערימות עפר, פיגומים, ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד להיגרם בשל הימצאותם של בורות

עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערימות 
 והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי  .ג
כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו 
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זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את 
סכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב ה

בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם 
אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח 

 גין נושא זה.מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי ב

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין,  .ד
על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות 

 וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

א שאין בה גזים מזיקים ושיש כמות מספקת של חמצן. לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לווד (1
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר 

כראוי בעזרת מאווררים מכאניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן 
 בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

שעות לפחות לפי הכללים  51סי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של מכ (5
 הבאים:

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

 המכסים משני צידי נקודת החבור.  לחיבור אל ביב קיים: -

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

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות.  (1
הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש 

 הנמצא מחוץ לשוחה.

 מ' יישא מסכת גז מתאימה. 3.5שוחת בקרה שעומקה מעל הנכנס ל (2

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות  (6
 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

זהירות הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי  .ה
 כנדרש.

 

 

 בגין אי מילוי הנחיות שהועברו לקבלןקנסות הטלת  55.55

ולהשלימן בהתאם למועד שיקבע  למלא את ההנחיותבקש להישמע להנחיות המפקח ומנה"פ, הקבלן מת .א
 פ.ע"י המפקח ומנה"

לעיל, מנה"פ רשאי לקנוס את  'במידה והקבלן לא ישמע להנחיות המפקח ומנה"פ כפי שמוגדר בסעיף א .ב
  מחשבונותיו החלקיים של הקבלן.ולהפחית את הקנסות ₪  2,555-ן על כל יום איחור בהקבל

על  האמור. מובהר כי הקנסות לא יוחזרו לקבלן בשום אופן והוא לא יוכל לבוא בכל טענה כלשהי בגין .ג
הקבלן לקחת בחשבון בעת הגשת הצעתו כי ההנחיות של מנה"פ והמפקח יהיו עם לו"ז מוגדרים שכל 

 מהם תגרום להטלת קנסות. חריגה

לרבות נושאים ות להיות בכל נושא שקשור לעבודות, מובהר כי הנחיות מנה"פ והמפקח יכולות להי .ד
 הקשורים בבטיחות בעבודה.
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האמור ב"ריכוז נתוני ההסכם" אשר לבטל או לשנות את לעיל  55.55מובהר, כי אין באמור בסעיף  הערה חשובה:
₪  55,555 בסכום של  פיגור בלו"ז של הפרויקט יקנס הקבלןכל בחוברת זו. מודגש, כי על  37ועמוד  6מופיעים בעמוד 

חשבון הקבלן יופחתו משלא יוחזרו לקבלן בשום מקרה ויופחתו מחשבונות הקבלן החלקיים או/ו   כל יוםעבור 
 עיכבון שמוחזק ע"י המזמין.המיופחתו ת ביצוע של הקבלן או/ו ערבוהמיופחתו הסופי או/ו 

  

 הגנה על העבודה, סידורי ניקוז זמני והגנה בפני מי תהום או נגר עילי 55.53

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר במשך כל תקופת הביצוע ועד  .א
אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות 

הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני 
גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין 

 העבודה.במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת 

בכל מקרה, לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין ביצוע עבודות במי תהום והוא נדרש לקחת זאת בחשבון  .ב
 בעת הצעתו.

על הקבלן להגן על אתר העבודה, במשך כל שלבי הביצוע ועד למסירת העבודה, מפני עלית מי תהום או נגר  .ג
שיידרש כדי להבטיח משטח עבודה נקי עילי. הקבלן יתקין נקזים, תעלות ניקוז, מסננות ומשאבות ככל 

 ויבש.

במידה שבמסגרת חפירה / חציבה נתקל הקבלן במי תהום, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת לסלק  .ד
 את מי התהום ולהגן על עבודותיו ועל עבודות אחרות.

 עבודות הכנת מערכת הניקוז, התקנת המשאבות וכו' תעשה לפני תחילת העבודות. .ה

עזר להתנקזות זמנית, לניקוז מי תהום ולהגנה בפני נגר עילי לא תימדדנה לתשלום ותהיינה כל עבודות ה .ו
 על חשבון הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן,  .ז
 יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 

 סמכויות המפקח 55.51

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

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התוכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל  .ב
 לעדי בשטח.בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הב-התאמה ביניהם ו/או אי-אי

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

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. אין באישור  .ד
 ל קבלני המשנה.זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים ש

 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. .ה

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק  .ו
העדיפות שנקבע ע"י ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר 

 המפקח.
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המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או  .ז
המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. 

לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי  מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו
 תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שלושה עותקים של תוכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט  .ח
הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התוכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. 

 ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.כל עבודה שתבוצע לא לפי התוכניות כנ"

 

 תוכניות 55.52

התוכניות המצורפות בזה הן תוכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני הביצוע  .א
יימסרו תוכניות אשר יישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס 

 לתוכניות למכרז מסיבות כל שהן.

לן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל לקב .ב
 שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

התוכניות יוחזקו במשרדי הקבלן באתר כולל כל המסמכים והמפרטים, מוכנים תמיד לשימוש המזמין  .ג
ל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. במידה ומסמכים אלה יזוהמו, ובאי כוחו המפקחים. כ

תוכניות נוספות במידת הצורך, של תוכניות ללא תשלום.  מערכות 8על הקבלן להחליפם. לקבלן יסופקו 
 יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

 תוכניות "לאחר ביצוע" 55.56

"לאחר העתקי תוכניות  5וטוקאד וכן ע"ג מגנטית בפורמט אעל הקבלן להכין על חשבונו, על גבי מדיה  .א
על רקע תכנון(. תוכניות אלו יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה  AS MADEביצוע" )

תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התוכניות תראינה את  מת הביצוע. הגשת תוכניות אלה הינולאחר השל
אחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות המיקום והמפלסים המדודים ל

נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התוכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, 
 הצינורות וכו', הכל לשביעות רצון המפקח.

פי ויכללו גם סימון של תכנון מודגש, למען הסר כל ספק, כי תוכניות לאחר ביצוע יוכנו על רקע התכנון הסו .ב
 עתידי לעבודות שלא בוצעו במסגרת מכרז זה.

 ידי מודד מוסמך.-תוכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות על .ג

המדידה, הכנת התוכניות והדיסקטים, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן  -כל העבודה בסעיף זה  .ד
 פי לאחר בדיקתו.בנפרד, הגשת האמור מהווה תנאי לתשלום חשבון סו

 

 רישיונות ואשורים 55.57

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע  .א
העבודה לפי התוכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תוכניות 

הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת 
ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו 

. כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: מועצה אזורית, משרדי ממשלה, חברת כל סכום שהוא  עבורם
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ועדות מקומיות ויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", רש
 וכו'. , תאגידי מים וביוב מע"צ, משטרה, מקורות, רשויות הניקוזואיזוריות 

 

 אחריות 55.50

 -בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון  .א
וכל תעודה נוספת. הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, 

 יוסבו לחברה.

 תקופת האחריות תהיה למשך תקופת הבדק שתיקבע בהסכם )מסמך ב'( לגבי כל עבודה של הקבלן. .ב

תקופת האחריות לתשתית כלשהי תחל רק לאחר מסירת התשתית לרשות המתאימה וקבלתה ע"י  .ג
 ן רב לפני כן.המפקח, גם אם סיים הקבלן עבודתו זמ

כמו כן, יהיה הקבלן אחראי על תיקון כל נזק שיגרם לתשתית ע"י גורם כלשהו בטרם נמסרה לרשות  .ד
 המתאימה.

 

 

 מדידות 55.59

)יאושר לאחר הצגת  שנים לפחות 22של ומוניטין מוסמך עם ניסיון  מודד  המודד מטעם הקבלן יהיה .א
 .תעודות וניסיון( 

 מודד אתר שבאחריותו לעשות בקרה למדידות של הקבלן .היזם יפעיל באתר באמצעות הפיקוח  .ב

מודד זה יבדוק מדי פעם את עמידת מודד הקבלן בקווי רחוב וגבולות מגרשים על פי תכנית החלוקה 
 .ובקרות אקראיות נוספות לבחינה ואימות של מדידות מודד האתרוכן לבצע   המאושרת

על מדידת מצב קיים שיוכן ע"י הקבלן ועל  חישוב הכמויות להתחשבנות עם הקבלן יבוצע בהתבסס .ג
 חשבונו לפני ואחרי הביצוע, כולל לשכבות ולמעבר ביניהן.

לפני תחילת העבודה על הקבלן לבצע סימון באמצעות יתדות ומדידת מצב קיים של רשת הרומים  .ד
תו. הקיימים המסומנת בתוכניות ובפינות המגרשים. המדידה תבוצע ע"י מודד מוסמך ותאושר בחתימ

לאחר אישורו של המפקח בכתב.  -המדידה תיבדק ותאושר ע"י המפקח ותהיה בסיס לחישוב הכמויות 
 הפיקוח רשאי להפעיל מודד מוסמך לצורך בקרת המדידות, וכל הערה תתוקן על פי הערות הפיקוח.

לא אם כל הגבהים המופיעים בתוכניות התנוחה ו/או החתכים לרוחב, ישמשו כבסיס למדידת הכמויות א .ה
 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 7כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 

עם רשימת קואורדינאטות של נקודות  I.Pלקשירת הרומים, נקודות . B.Mלקבלן יימסרו בשטח נקודות . .ו
אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות, רדיוסים, זוויות ומרחקים. כמו כן יימסרו רשימת קואורדינאטות 

החלקות ורשימת קואורדינאטות של פינות מגרשים חדשים באתר, ו/או כאלה שטרם בוצע  של גבולות
 בהם פיתוח. כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.

על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים ולסמן את כל פינות המגרשים וגבולות כל האלמנטים  .ז
זאת יבוצע בהתאם לתוכניות ולרשימות קואורדינאטות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל. כל 

הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי 
 היחידה של הקבלן )סימון פינות מגרשים יבוצע ביתדות מבוטנים!(.

נ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע ה .ח
 וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.
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-אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי .ט
ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח. התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון 

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

ם. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות על על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי .י
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 מבחינת מרחקים והן  .יא
תדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל מבחינת מספור הי

 )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.

את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתדות ברזל זווית אשר מידותיהן לא תהיינה  .יב
ס"מ. כל היתדות  70 -ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 90מ"מ ובאורך  -40X40X4קטנות מ

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן חתכים  .יג
 לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

שנים לפחות, עבודתו תכלול גם חידוש  15על הקבלן להעסיק באתר מודד מוסמך כולל ציון ניסיונו של  .יד
 גבולות חלקית בהתאם לצורך. המודד יקבל אישור הפיקוח.

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד  .טו
"דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת  אופטי-מתאים כולל ציוד אלקטרו

הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה. על הקבלן 
להחזיק באתר העבודה בקביעות את כל מכשירי המדידה הדרושים )על פי קביעת המפקח( לסימון 

 עבודות שיבוצעו ע"י הקבלן. העבודות על כל חלקיהן ולצרכי בדיקת

ופינות של המגרשים( הוא יחדש וינעץ  I.Pאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות . .טז
נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של 

 י זווית כנדרש בסעיף  שלעיל.המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזל

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

והקבלן מחוייב לדאוג לספק רוש מהקבלן לקבל מדידות מצב קיים מתי שיראה לנכון, מנה"פ רשאי לד .יח
תשלום נוסף  . מובהר כי לא יהיה כלבקשתוממועד  שבוע ימיםתוך  DWG  +PDFאת המפות בקבצי 

 לקבלן עבור המדידות בשטח והעריכה של החומרים במשרד.

שנים לפחות בעבודות  22למודד המוסמך, כולל ציון ניסיונו, של  מנה"פ  על הקבלן לקבל אישורכאמור,  .יט
 חישוב גבולות מגרשים וכו'.ניסיון במהסוג האמור, כולל 

 בנה מנהלת האתרמ 55.35

האתר אשר ישמש את מנהל הפרויקט ואת המפקח בהתאם לפירוט מבנה למנהלת על חשבונו הקבלן יביא   .א
 בהמשך.

 באחריות הקבלן לתחזק ולשמור על מבנה המנהלה באופן יומי, וכן על כל הציוד כפי שמפורט להלן. .ב

 כמו כן, באחריות הקבלן לבצע תחזוקה שוטפת של האתר במשך כל זמן עבודתו. .ג

ם ציוד שחסר או שאינו תקין, שנמצא במשרדי האתר, במידת הצורך רשאי המפקח לדרוש מהקבלן להשלי .ד
בהתאם לציוד המפורט להלן או כפי שיקבע המפקח. אין לבצע כל רכישה או השלמה של ציוד ללא קבלת 

 הנחיה מהמפקח בכתב.
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 משרד שדה (1

 מ"ר לפחות. 22מבנה יביל חדש אחד או שניים, בשטח כולל של  -
 קט ולמפקח( וחדר ישיבות.חדרים למשרדים )למנהל פרוי 5המבנה יכלול  -
בחדר הישיבות( שיצוידו  1 -בכל אחד מהמשרדים ו 5בכל חדר דלת אחת, חלונות ) -

 במתקני סגירה נאותים ויהיו אטומים בפני מים ורוח.
ס"מ עם מגירות מצוידות במנעול  X 05 165שולחן משרדי בגודל  1בכל משרד יוצבו:  -

כוננית לתוכניות. בכל  1ארון פלדה ננעל או  1מתלה לתוכניות,  1כיסאות,  6ומפתחות, 
 משרד יותקן מזגן אוויר המתאים לגודל החדר.

כיסאות. יותקן מזגן אוויר  15 -מ' ו X 5.2 1.5בחדר הישיבות יוצב שולחן ישיבות במידות  -
 מתאים לגודל החדר.

אחד מחדרים תותקן תחנת עבודה לשימושו הבלעדי של מנהל הפרויקט ו/או  בכל -
 תחנות עבודה קשורות ברשת מקומית. 3המפקח, סה"כ 

 בהתאם למפרט הבא:תהיינה המינימליות הדרישות הטכניות  -

 
להפעלת המחשוב, האינטרנט, והמדפסת בנוסף למפרט לעיל, יושלם כל הציוד הדרוש 

בכל סטייה מהמפרט לעיל הקבלן  )כולל חיווט מלא, עכבר, מקלדת וכו'(. באופן מלא
ידרש לאשר את שווה הערך שהוא מבקש לספק. בכל אופן, הבחירה באם לקבל את 

 שווה הערך תהיה  בהחלטת מנהל הפרויקט.
מגה לפחות +  222קו גישה לאינטרנט מהיר. רוחב פס של על הקבלן לספק על חשבונו  -

 פון וספק שירותי אינטרנט.חיבור לקו טל
משך כל תקופת יהיו לשל המחשב וההתקנים הנלווים שירות ואחריות לחומרה ולתוכנה  -

 הביצוע.

 שירותים ומטבחון (5

המבנה המוזכר  יכלול  חדר שירותים עם אסלת ישיבה נשטפת וכן כיור עם ברז מים  -
יות בשטח, זורמים. הכל מחובר אל מערכת הביוב או ע"ג בור ספיגה לפי האפשרו

 ומטבחון הכולל כיור, שיש, ארון פורמייקה, מקרר משרדי, מתקן מים קרים / חמים.

 המבנים יוצבו באתר במקום שיקבע ע"י המפקח לפני תחילת הביצוע. (3

כלי רכב לפחות במשטח אספלט כנדרש  3 -בכניסה למבנים תוסדר ע"י הקבלן רחבת חניה ל (1
 למפרט הטכני המיוחד, להלן. 25בפרק 

מדפסתמסךמחשב

מותגדגםמעבד

 Intel Core i7-11700 2.5GHz - 4.9GHz

16MB 8 cores
VA24EHEXerox

דגםגודל מסך כ-קירור למעבד

Arctic Alpine 12 23.8מאוורר למעבד"VersaLink C400V_DN

סוג מדפסתסוג פאנללוח אם

Asus Prime H510M-E 1200LED IPSלייזר

)RAM( קיבולת נייר כמסך שטוח / קעורזכרון פנימי

Kingston 16GB 3200MHz DDR4מגש ראשי: כ 150 גליונותשטוח

SSD איכות הדפסה מקסימליתרזולוציה מקסימליתכונן

Kingston A400 240GB1920x1080 Full HD600x600x8 dpi

גודל דף כ-זמן תגובה )ms(דיסק קשיח

Western Digital Blue 7200RPM 1TB5ms

גדלים מותאמים אישית: כ- 76.2  

  216 x 356 -מ"מ עד כ x 127

מ"מ

שפת ממשקקצב רענון מקסימלימאיץ גרפי / כרטיס מסך

Intel UHD Graphics 750 Integrated75Hzאנגלית

קישוריות רשת )RJ45(בהירות מקסימלית )cd/m²(כרטיס קול

5.1250cd/m2Ethernet 10/100/1000 Base ערוצים מובנה בלוח האם

מספר ראשי דיו / טונריםחיבוריםספק כח

Antec VP550P PLUS 550WHDMI4

DVIמארז

CoolerMaster MasterBox MB600LVGA

חיבורים ויציאות

PS/2 2 חיבורי

DVI חיבור

HDMI חיבור

VGA חיבור

RJ45 10/100/1000 חיבור רשת קווי

מערכת הפעלה

Windows 10 מינימום
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 הקבלן יהיה אחראי לחיבורים לחשמל, טלפון ומים ולניקיונם היום יומי. (2

מתחם מנהלת האתר יגודר בגדר איסכורית הכוללת שער כניסה לרכב שניתן לנעילה בגובה  (6
 מ'. 5

האמור בסעיף זה, כולל אגרות, היטלים, מיסים העלויות והאישורים הכרוכים בביצוע כל  (7
 המקומית, בעלי הקרקע וכיו"ב, יהיה על חשבון הקבלן.וכו' אשר יוטלו ע"י הרשות 

לתשומת לב הקבלן, מבנה המנהלת לא יפורק עם סיום העבודות ויועבר במלואו, כולל כל  (0
 הציוד, לרשות המזמין.

 

 גידור ושילוט אזהרה .ה

גידור מתחם מחנה התארגנות הקבלן, כולל שער הולכי רגל ושערי רכב יהיה תמיד עשוי עמודי מתכת  .ו
מ', והיא תהיה יציבה ותמנע  5וויתנים( ופנלים מפח לבן כדוגמת איסכורית )איסכורית לבנה(, גובה הגדר )ז

 לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה.

תוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן במסגרת תוכנית ההתארגנות, וזאת בכפיפות לתנאי רישיון העבודה,  .ז
השונים, ולכל האמור במסמכי ההסכם. התוואי יוצע ע"י הקבלן, אך הוא להסדרי התנועה בשלבי הביצוע 

 טעון קבלת אישור המפקח בכתב ומראש.

הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן, תקינותן, יציבותן וניקיונן במשך כל תקופת הביצוע,  .ח
ו/או כאשר יורה זאת להעברתן ממקום למקום לפי צרכי שלבי הביצוע, לפירוקן וסילוקן בתום העבודות 

המפקח. מובהר, כי בכפוף להנחיית מנה"פ, יושארו חלק מהאלמנטים הנ"ל באתר לשימוש קבלן אחר ו/או 
 להמשך ביצוע העבודות, וזאת ללא כל תמורה בעדם.

הקבלן יציב על הגדרות שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק ו/או עפ"י  .ט
 ח.הנחיות המפק

שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת ושוחות מסוגים שונים.  .י
במקומות של חפירות פתוחות, יש להציב בנוסף גם תאורת אזהרה מהבהבת בלילות וגידור מתאים על פי 

 תקנות הבטיחות בעבודה על מנת למנוע פגיעה בהולכי רגל.

 במישרין ובעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עליו בנפרד. כל האמור בסעיף זה והנובע ממנו .יא

 קבלני בטיחות להסדרי תנועה  55.31

המזמין ידרוש מהזוכה, עפ"י שיקול דעתו המלא, כי הסדרי תנועה יבוצעו אך ורק ע"י מי שהוסמך לכך  .א
הסמכה ומאושר על ידי המזמין ואף להתנות אישורו של קבלן משנה לביצוע הסדרי תנועה בהחזקת 

 כאמור, הכל ללא תוספת תשלום כלשהי.

על ידי נת"י לאמצעי בטיחות צביעה ותימרור  ומאושרת  הקבלן מחויב להעסיק על חשבונו חברה מוכרת .ב
 לביצוע שלבי ביצוע ולאחקה שוטפת.

 

 הסדרי תנועה זמניים 55.35

 שיהיה, מאושרות לתוכניות בהתאם הפרויקט ביצוע במהלך זמניים תנועה הסדרי לביצוע לדאוג הקבלן על .א
 מטעמו ועל חשבונו.  י"בנת מאושר תנועה מהנדס י"ע להכינם עליו

ע"י יועץ תנועה מטעמו ולאשר אותן מול הגורמים  להסדרים זמנים  באחריות הקבלן להכין את התוכניות .ב
 , משטרה, וכו'( בטרם תחילת ביצוע העבודות.עיריה הרלבנטיים )
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דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי הקבלן יהיה אחראי לביצוע ואחזקת  .ג
ההתארגנות באמצעות אביזרי והתקני בטיחות המאושרים על ידי הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה 

 ובטיחות.

 ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז. תשלוםלא יהיה כל ה זמניים עבור הסדרי תנוע .ד

בהתאם להנחיות העירייה  והביצוע יהיה ניות עם כל הגורמים הרלוונטים הקבלן יאשר את התכ .ה
 והמשטרה.

 

 קבלת העבודה 55.33

העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות  .א
 תיקונים במידה וידרשו והכנת תוכניות "לאחר ביצוע".

דה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת למסירת העבו מנה"פ והמתכנן חתימת  .ב
 הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' חשמל, חב' בזק, והרשות המקומית

 מנה"פ . אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות והמתכננים 
 מטעם החברה מחייבות את הקבלן. מנה"פ רק הוראות  מטעם החברה בנהלים המקובלים.

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י החברה, מותנית  .ג
בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: הרשות המקומית, חב' בזק, חב' חשמל, חב' הטל"כ 

 המקומית וכו'.

ת ע"י גורם חיצוני ויתגלו הפרש או הפרשים מעל המותר בתקנות המדידה במקרה ותיערך מדידת ביקור .ד
" אשר הוגשה ע"י הקבלן למפקח, יישא הקבלן בכל ההוצאות  MADE ASבין מדידה זו ובין מדידת " 

 הקשורות בביקורת החיצונית.

 

 

 קבלני משנה 55.31

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר  .א
המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום 

אשר של הקבלן,  עובד ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל 
לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל 

 תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 קבלן רשום עם היקף מתאים לעיסוקו באתר ובעל אנשי צוות מתאימיםחייב להיות קבלן המשנה  .ב
ובאותם היקפים של  בשלוש השנים האחרונות + הוכחת ניסיון בעבודה דומה בהתאם לדרישות המכרז

 המכרז.

 העסקת קבלן משנה לביצוע עבודות סלקום: .ג

 כפי שניתן לראות  במסגרת העבודות נשוא המכרז ישנן עבודות לביצוע קווי סלקום
 .בתכניות

 הנחת תשתיות חברת סלקום על הקבלן לקחת בחשבון בעת הצעתו, כי כל העבודות ל
מהרשימה הקבלנים יהיו  .תקשורת מאושר של חברת סלקוםע"י קבלן אך ורק ייעשו 

 הבאה:
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 ובניו בע"מ חמוד נסראלדין -
 ובניו בע"מ סלמאן ווהבה -
 לוי משה קבלנים בע"מ -
  אשד -
 נקסטקום -

 בתנאי הקבלן ידרש להעסיק קבלן מהרשימה לעיל או קבלן אחר  לאמור, בהתאם
ישות בסעיפים א' ו ב' בכל מקרה,  הקבלן מחוייב לכל הדר אושר ע"י סלקום.שהוא מ

 לעיל. 

  מובהר כי לא תתקבל כל דרישה של הקבלן מהמזמין לתשלום נוסף עבור הצורך
 להעסיק קבלן משנה מתוך רשימת הקבלנים שמאושרת ע"י סלקום.

 

 כמויות 55.32

 כל הכמויות ניתנו באומדנא. .א

תשפיע ולא תגרום כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא  .ב
 לשינוי במחירי היחידה.

המזמין רשאי להקטין בכל הסעיפים את הכמויות עד  –הקטנה ו/או הגדלה של כמויות בסעיפים השונים  .ג
כדי ביטולם כליל ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה כלשהי לשינוי מחירי היחידה, אולם במקרה של הגדלה 

 עליה בסעיף הבודד. 25% -דולה מכמות גלפתוח את המחיר מעבר ל רשאיהמזמין 

 לשיקול דעתו של הקבלן. לא ניתנת 52%פתוח את המחיר מעבר ל בכל אופן , ההחלטה ל

 כתב הכמויות .ד

כתב הכמויות הנלווה לפרויקט זה כולל בתוכו סעיפים מתוך פרקים ותתי פרקים המצויים  (1
שלא ו/או לעיתים סעיפים אחרים שהוגדרו והשיכון בספריית המחירים של משרד הבינוי 

 .לפי מחירון מוכר.

 שווה ערך .ה

 הקבלן רשאי להציע מוצרים שווי ערך באם ניתנה אפשרות לכך במסגרת הסעיף בלבד. (1

ההחלטה הסופית באם לקבל מוצר שווה ערך למוצר המוגדר בכתב הכמויות ו/או בתוכניות  (5
 עור.הינה בידי המזמין ולקבלן לא תינתן אפשרות ער

שווה ערך תפקודי אינו בהכרח שווה ערך כספי ועל כן למזמין יש זכות להפחית את מחיר  (3
היחידה בהתאם באם המוצר שווה הערך זול יותר מהמחיר אותו נתן הקבלן במסגרת 

 הצעתו. עבור מוצר שווה ערך יקר יותר באם יתקבל לא תינתן כל תוספת.

מבחינת מחיר מותר למזמין להפחית במחיר מותר להשתמש במונח שווה ערך תפקודי אבל  (1
או לקבל חלופה יקרה ללא תוספת מחיר. באם תוצע חלופה יקרה יותר, היא תהיה ללא 

תוספת מחיר. במידע וקבלן ירצה לבצע חלופות שווה ערך, ייבחן המוצר מבחינה תפקודית 
והמזמין ומבחינה כספית. המזמין רשאי לדחות כל הצעה לשווה ערך ללא הסבר. במידה 

יאשר שווה ערך מבחינה תפקודית אולם לדעתו יש מקום להפחית במחיר, המחיר יופחת 
 בהתאם. הנ"ל לא יחול על שווה ערך יקר יותר. לא תאושר שום תוספת לסעיף המקורי.

 עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים .ו

כים קטנים ו/או בגין לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אור (1
עבודה בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובעת מביצוע העבודה. בכל מקרה 
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רשאי המזמין ישירות או באמצעות המפקח להורות לקבלן על הגדלה ו/או הקטנה של היקף 
העבודה והקבלן לא ידרוש תוספת מחיר בגלל הגדלה/הקטנה של כמויות, פיצול או קושי 

 וכו'.

 בלותהו 55.36

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

 הקבלן לתשלום עבור הובלה.

 תיאום עם גורמים אחרים 55.37

, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי במהלך עבודתו יפעלו בשטח הגורמים 00.19בנוסף לאמור בסעיף  .א
 הבאים:

 מבנים חדשים הנבנים במגרשים. (1

 עבודת קבלנים אחרים מטעם החברה. (5

 רות הבונות באתר.ו/או החב היזמים אחרים מטעם  עבודות קבלנים (3

עבודות קבלנים אחרים מטעם הרשויות השונות כגון העירייה, חברת חשמל, בזק, טל"כ  (1
 וכו'.מקורות 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת  .ב
 סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.כל האישורים הדרושים על פי החוק, 

הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם בעת מילוי הצעתו על הקבלן להביא כל זאת בחשבון.  .ג
לא תוכר כל תביעה חריגה גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. 

 .יב העבודה, ובלוח הזמניםשל הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בט

כמו כן, לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע ליד מערכות תת קרקעיות בין אם הן מסומנות בתוכניות  .ד
, לתאם ולהזמין על חשבונו 00.13בין אם לא סומנו, יהא על הקבלן לוודא קיומם כמפורט לעיל בסעיף 

 השגחה של הגורם המתאים השייך לרשות המוניציפאלית או הממשלתית שבתחומה הוא פועל.

על הקבלן חלה האחריות על כל האתר ותחום עבודתו מבחינת בטיחות תנועת כלי רכב והולכי רגל.  .ה
 ד באזורים עירוניים בנויים ובסמוך אליהם.במיוח

 

 סילוק פסולת ועודפי עפר 55.30

 סילוק פסולת בניין ועודפי עפר .א

לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, חומר פסולת וכן כל חומר אחר,  (1
יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים 

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית השונים הקשורים בכך. 
 של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.

דם מן הרשות המקומית ו/או האזורית לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל אישור מוק (5
 ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה.
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ינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, ה (3
 נדרש במפורש בסעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.

 סילוק הפסולת יעשה באופן שוטף יומיומי כך שלא יישאר שטח שבו תישאר פסולת. (1

נדרשים, כמו כן, העבודה כוללת תשלום אגרות שפיכה ופינוי למקום המאושר לכל הגופים ה (2
 כולל אישורם מראש.

 האמור מתייחס גם לסילוק עודפי עפר במידה ויווצרו באישור וסיכום מראש עם רמ"י. (6

 כל האמור בסעיף זה לא יהווה עילה לתביעה כלשהי לשינוי מחירי היחידה. (7

 עודפי עפר הניתנים לשימוש ב. 

וחפירה קודמות  בתחומי האתר ומחוצה לו עשויים להישאר כמויות עפר מעבודות חציבה -
 שכבר בוצעו בשטח.

כל החומרים האלה מיועדים לשימוש במסגרת השכונה לצורכי מילוי או צרכים אחרים,  -
 בהתאם לסיווג החומרים.

 אישור המפקח.ללא לא יותר בשום מקרה להוציא חומרים אלה מהאתר  -
ומרים במידה והחומרים יועברו למילוי בתוך תחומי האתר, לא ישולם בעבור התאמת הח -

לפי הסוג והעניין, על  -למילוי אלא עבור הובלתם בתוך תחומי האתר ועבור הידוק בלבד 
 פי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

על הקבלן לאפשר, במידת הצורך, הוצאת החומרים מהאתר ע"י קבלן אחר, לשימוש  -
 על פי החלטה והנחיה בכתב מאת המפקח. -בפרויקטים אחרים סמוכים 

 
 

 וחשמל אספקת מים 55.39

כדי להסיר כל ספק מודגש בזה שאספקת מים וחשמל תבוצע ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו בכל  .א
במפרט  22ועבודתו כפי שמפורט בפרק  )כולל חשמל למשרדי האתר(  מקום שיידרש בגבולות האתר

 .22.24.28, 22.24.22הכללי )מוקדמות(, סעיפים 

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י הקבלן 55.15

את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתיות הקיימות באופן  רואים .א
יסודי לרבות תשתיות שהונחו על ידי קבלנים אחרים וטרם נמסרו לבעל התשתית, וביסס את הצעתו 

 בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים.

 אשר קיומם לא מבוטא בתוכניות וכו'.המזמין לא יכיר בכל תביעות מאי הכרת תנאי כלשהו כולל תנאים  .ב

 

 אחריות למבנים ומתקנים הקיימים 55.11

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

הקבלן ידרש לתאם מול מקורות כניסה לעבודות ושמירת קיימים בתחום התכנית קווי מקורות, ככלל 
 מרחק מתשתית מקורות בהתאם להנחייתם.

במידה והקבלן יפגע בקו מקורות או / ו מתקנים לאורכו הוא לוקח אחריות מלאה לכל נזק באם יווצר 
 ותיקון הנזק וההוצאות המשפטיות יושתו עליו.
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ניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למי .ב
וגילויים, איסוף אינפורמציה ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום 

שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף, כולל הפעלת חברה לביצוע גישושים באם 
 ידרש.

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

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של  .ד
 מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

תקני חשמל/תאורה. העבודות תבוצענה באישור מוקדם אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מ .ה
 ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

עבודות בקרבת קווי ביוב, מים וניקוז יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם הרשות המקומית. כל  .ו
צוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים ובי

 עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. .ז

 

 תנאי, אופני מדידה ותשלום מיוחדים 55.15

 תנאים כלליים .א

המפורטים בחוזה על כל רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים  (1
מסמכיו. המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי 

התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות 
בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום 

ו. כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי נוסף כלשה
 ולהוראות שבסעיפים דלהלן.

 הוצאות כלליות ועבודות נוספות .ב

סכום כתבי הכמויות יחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות של כל העבודות  (1
 הנוספות אשר החברה רשאית להזמינן בהתאם לתנאי החוזה.

 עבודה שלא תימדד .ג

מבלי היותן מפורטות, הן לא תימדדנה ולא  כלולות בשכר החוזההעבודות המפורטות להלן,  (1
 ישולם בעדן בנפרד:

 תיאום. -
אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח )אבטחה נגד תאונות  -

 ג'רסי, נצנצים, ועוד(. -וסדרי ביטחון כגון: מחסומים, מעקה ניו 
 ות קיימות.גישושים לאיתור מערכ -
הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן, גנים, עצים, חורשות, גדרות, צנרת כבלים, תאי  -

 ביקורת כולל כל האמצעים הטכניים הנדרשים לשם ביצוע ההגנה הנ"ל.
 מדידות, סימון, פירוק וחידוש, סימון לרבות חומרי העזר לביצוע מדידות למיניהן. -
 סידורי ניקוז ארעי. -
 ארעיות.הכנת דרכים  -
תשלום ניקיון ואחזקה שוטפת למבני הניהול והפיקוח, לרבות תשלומים לחברת חשמל,  -

לשירותי טלפון, פקס, מחשב, מזגנים וכו' לרבות כל עלות הדרושה לתחזוקת המבנה 
 וציודו באורח תקין עד גמר ביצוע העבודות.

 תוכנת "בנארית".הכנת חישובי כמויות, כולל רשימות ברזל והגשת חשבונות במחשב ע"י  -
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בדיקות מעבדה ובדיקות שדה: את התשלומים למעבדה תשלם החברה הכלכלית קרית  -
הבדיקות. מובהר, כי אין זה משנה היקף בגין דמי  8%אתא והיא תנכה מכל חשבון 

מחשבונות הקבלן עבור  8%בכל מקרה יופחתו  –הבדיקות שתבוצענה והעלות שלהן 
 הבדיקות כאמור.

 שפורטו בתנאים אך לא נזכרו בסעיף זה. פעילויות אחרות -
 עבודות במי תהום. -
 בהתאם למופיע בכתב כמויות. עה זמניים במידת הצורך למעט ההקצבהסדרי תנו -

 

 מחירי יחידה זהים לסעיפים זהים .ד

יבחר המנהל במחיר היחידה הנמוך  לסעיפים שונים  במידה ויהיו מחירי יחידה שונים (1
 השונים. מביניהם כמחיר היחידה לסעיפים

מחירי היח' של סעיפים זהים, בפרקים זהים יקבלו הנחה כך שזהות הסעיפים מבחינת  (5
 מחיר יח' תישמר.

 תכולת הסעיפים המפורטים בסעיף זה .ה

מוסכם ומוצהר בזה כי האמור בסעיף זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל  (1
לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר טופס החוזה ותנאיו  -שהיא את האמור במסמך ב' 

יחולו הוראות מסמך  -סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף זה לבין האמור במסמך ב' 
 זה.

 כוללים מס ערך מוסף. אינםהמחירים הנקובים במכרז / חוזה זה  (5

 הגשת חשבונות .ו

 לחודש של אותו החודש. 52 -כל חשבון יוגש עד ה (1

 העתקים + העתק ממוחשב בדוא"ל 5+ חתום ע"י הקבלן הראשי כל חשבון יוגש במקור  (5
 )כולל כל החישובים הנלווים לחשבון, תכניות עדות, יומני עבודה(.

כל חשבון ילווה בדפי מדידה חתומים ע"י מודד מוסמך וחישוב כמויות. על הקבלן להגיש  (3
 דפי המדידה והכמויות בשני העתקים בקשיח.לבדיקת המפקח, את 

 

 ון יצוינו:בכל חשב (1

 מספר החוזה. -
 שם העבודה. -
 ערך העבודה. -
 תאריך התחלת העבודה. -
 תאריך סיום העבודה. -

כל חשבון יכלול טור כמויות חוזה, טור ביצוע מצטבר קודם, טור כמויות ביצוע נוכחי וטור  (2
 כמויות מצטבר נוכחי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. (6

לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם  (7
 חריגות.

המחירים עבור עבודות חריגות יהיו לפי מחירון דקל )מאגר מחירי בניה ותשתיות(  (0
ווח קבלן וללא תוספת ר וללא תוספת רווח קבלן ראשי %82בהנחה של  המעודכן ביותר

 .משנה

יאושר לא  בלבד.מול מנה"פ סעיפים חריגים ככל שיהיו יאושרו לפני ביצועם מראש  (9
 "לביצוע".עם הנחייה בכתב  ור סעיפים חריגים ללא אישור מנה"פתשלום עב
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 ריכוז דרישות מנהליות מהקבלן 55.13

 ימים ממתן צו התחלת העבודה: 7מודגש בזאת כי על הקבלן למלא את הדרישות הבאות תוך  .א

 מסירת שם מהנדס האתר ואישורו. (1

 מסירת שמות קבלני המשנה ואישורם. (5

 שם מנהל עבודה מטעם הקבלן ואישורו.מסירת  (3

 מסירת שם המודד המוסמך שיופעל מטעם הקבלן ואישורו. (1

 מסירת לוח זמנים לביצוע העבודה. (2

 רשימת הציוד לביצוע העבודה. (6

 ערעור על הגבהים הקיימים שנמסרו כבסיס לעבודות העפר. (7

 הצבת שלטי האתר. (0

 מסירת שם החברה שתעשה בקרה עצמית  (9

 ל אישור מנה"פ בכתב על כל האמור לקב (15

 

 אי מילוי הדרישות הנ"ל במועד, תיחשב כהפרה יסודית של החוזה שנחתם בין הקבלן לחברה. ב.
  

   חותמת וחתימת הקבלן.............................
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 מסמך ב'
 

 החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ –נוסח הסכם 
 ובין הקבלן
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 הסכם
 
 

 ביום ___ חודש ___ שנת _______ ב_____________שנערך ונחתם 
 

 
 החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ  בין:

 
 , קרית אתאבניין העיריה

 
 ( "החברה")להלן: 

 ;מצד אחד
 

 
  לבין:

 
 ( "הקבלן")להלן: 

 ;מצד שני
 

 בפרויקטי הרשות;  הרשות" ( )להלן =  והחברה משמשת כחברה מפתחת/מנהלת עבור רשות מקרקעי ישראל והואיל 

והחברה מעוניינת בביצוע עבודות כמתואר להלן, אשר כוללות עבודות בנייה ו/או עבודות פיתוח ו/או מתקנים  והואיל
ו/או המערכות ו/או האביזרים ו/או הפריטים ו/או אחר, באתר החברה ב ________, על פי הוראות הסכם זה, 

רד ממנו ותחת אחריות כוללת של הקבלן לביצוע העבודות ויתר המסמכים המצורפים אליו כחלק בלתי נפ
 ע"י הרשותבפועל העברת כספים בכפוף לבכפוף לאישורי תקציב ווהכל   בשלמותן

והקבלן הציע לחברה לבצע את העבודות, בתנאי הסכם זה, לרבות עבודות הבניה ו/או הפיתוח ו/או המתקנים  והואיל
יטים הנדרשים ו/או אחר, על פי מסמכי הסכם זה לשם ביצוע העבודות ו/או המערכות ו/או האביזרים ו/או הפר

בשלמותן, וברמת הגמר המוגדרת על פי הסכם זה ונספחיו ולקבל על עצמו את האחריות הכוללת לכך בין 
שהעבודות תבוצענה על ידי הקבלן בעצמו ובין שתבוצענה על ידי קבלני משנה מטעמו ו/או על ידי קבלנים 

 י החברה לביצוע חלקים של העבודות על פי תנאי הסכם זה;שימונו על יד

 

 

 החברה  הקבלן

 

 2/88:   שמספרו ריכוז נתוני ההסכם
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 אתר העבודה /

 שם הפרויקט:
פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות 
 רטובות, קירות תמך וסלילה חלקית

יום צו התחלת 

 העבודה:
--- 

 לכל יום פיגור₪  82,222 פיצוי על פיגור : קרית אתא  ישוב:

  מועד סיום: חודשים על פי אבני דרך *  51 משך הביצוע:

 תנאי תשלום: --- סכום ההסכם
 65חשבון חלקי שוטף +

 132חשבון סופי שוטף + 

  מדד הבסיס: אין הצמדה סוג ההצמדה:

 מקדמה:

תשולם על פי שיקול המזמין בלבד 
ותקוזז מכל תשלום עתידי לקבלן עד 

סכומה כנגד ערבות בנקאית  למלוא
 במלוא סכום המקדמה + מע"מ

השתתפות 

 בביטוח:

מערך החוזה שיקוזז  5.6%

 1בחשבון חלקי 

 מערך העבודה 2% ערבות בדק: מערך ההסכם  2% ערבות ביצוע

 מערך העבודה %8 דמי בדיקות: מערך החוזה 2% עיכבון:

  

 
 החברה  הקבלן
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 הגדרות ופרשנות -פרק א' 
 

 למונחים הבאים תהא בהסכם זה ובנספחיו המשמעות המוגדרת בצידם:
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הסכם זה על כל נספחיו והמסמכים המצורפים ואשר יצורפו אליו על פי הוראותיו 

, כל אלו   510 -כ 1/55וכולל כל מסמכי מכרז  בחתימת החברה ובאישורה המוקדם
 .יקראו ביחד ולחוד : "ההסכם" או "הסכם זה"

-  
 "ההסכם"/"הסכם זה" 

כל העבודות הנדרשות לביצוע וקיום כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו 
ללא יוצא מהכלל, על פי מפרט ותוכניות המסמכים המצורפים אליו ומסמכי המכרז 

המצורפים ו/או שיצורפו להסכם לאחר מועד חתימת ההסכם ע"י החברה, הכל 
כני המצורף להסכם, לרבות, אך לא רק, עבודות כמתואר במפורט בנספח מפרט ט

בניית המבנים,  עבודות פיתוח, לרבות מערכות בפיתוח חיבור המבנים למערכות 
ולתשתיות שכונתיות לרבות מחוץ לגבולות המגרש, פירוק והתאמה של תשתית 

לאכלוס, תעודת גמר, טיפול במסירת העבודות והשטחים  1קיימת, הוצאת טופס 
לרשות/ דיירים/ פיקוח, וכל ההכנות למבנים בשטחי העבודה, וכנדרש על הציבוריים 

. כמו כן העבודות כוללות גם עבודות שיבוצעו על ידי הקבלנים הממונים, -פי דין
 כהגדרתם להלן.

 "העבודות" -
 

 כל עבודה שביצועה דרוש באורח ארעי לשם או בקשר לביצוע העבודות.
 

 "עבודה ארעית" -

 "שירותי אחריות ניהול ופיקוח - להלן שיספק הקבלן לקבלנים הממונים.  0ותי אחריות וניהול כמפורט בסעיף רשי
 לקבלנים הממונים"

   
פרוייקט ________ כמפורט בהסכם על נספחיו, וכל העבודות אשר תבוצענה על פי 

 זה עד לסיומן והשלמתן לרבות עבודות לתיקוני בדק ואחריות בתקופת הבדק
 . 1973 -ותקופות האחריות המפורטות בחוק המכר )דירות( תשל"ג

 "הפרויקט" -

   
אתר ביצוע " / "האתר" - ______ . -המקרקעין הידועים כגוש ___ חלקה _____ ב

 "היישוב""/ העבודות
   

 המבנה/ המבנים או העבודה/ עבודות, שיש לבצע בהתאם להסכם ולנספחים: 
 

 "מבנים" -
 

לגבי כל חלק של העבודות לגביו יעשה שימוש במונח זה פירוש הדבר: ביצוע מלא 
ומושלם על פי כל התנאים והמפרטים הקבועים בהסכם זה, בתוספת כל פריט וכל 

עבודה הנדרשים וזאת אף אם העבודה או הפריט לא נזכרו בהסכם זה ובנספחיו, 
 באישור המפקח. 

" וכל הטיה תחבירית השלמה" -
 נח זהשל מו

   
ין הסכם זה, לרבות מי שיתמנה מדי פעם בפעם על ישהחברה מינתה כאדריכל לענמי 

 לו.ידי החברה, לכהן כאדריכל במקומו או בנוסף 
 

 "האדריכל" -

   
ין הסכם זה, לרבות מי ילענ יועציםשהחברה מינתה כהיועצים בתחומים שונים 

 לו.במקומו או בנוסף  יועץשיתמנה מדי פעם בפעם על ידי החברה, לכהן כ
 "היועצים" -

ין הסכם זה, לרבות מי שיתמנה מדי פעם בפעם על יה החברה כמהנדס לענתמיני שמ
 לו. ידי החברה לכהן כמהנדס במקומו או בנוסף 

"המהנדס" ו/או  -
 "קונסטרוקטור"

תיאור העבודות המצורף להסכם על נספחיו, כולל כל שינוי או  -המפרט הטכני
שיומצאו על ידי החברה לקבלן לצורך ביצוע העבודות גם במהלך הביצוע.  תוספת

המפרט הטכני כולל: תקנים ומפרטים כלליים )לא מצורפים(, מפרטים טכניים 
מיוחדים וכתבי כמויות שכלולים בהסכם זה על נספחיו, חוו"ד לסידורי כבאות 

על הקבלן לקחת ובטיחות, דו"ח קרקע והנחיות ביסוס )מסמך זה הינו לידיעה ו
בחשבון כי יתכנו שינויים בהנחיות בזמן הביצוע בפועל(, חוו"ד לביצוע אקוסטיקה 

 ו/או כל חוו"ד נוספת הדרושה לצורך ביצוע המבנים.
 

 "התיאור הטכני" / "המפרט" -

תכנון  מפורט הכולל את התוכניות הבאות או את חלקן בהתאם לשיקול דעתו 
הבלעדי של המזמין, לרבות תוכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, מיזוג אויר, 

תקשורת, אינסטלציה, צנרת מים, מערכות גילוי אש, פיתוח שטח וכל תוכנית 
נספחיו, ועל פי השלבים מפורטת רלבנטית אשר יוכנו בהתאם להוראות הסכם זה על 

 המצוינים בו, וכן כל תכנון אשר יתווסף, אם יתווסף, לצרכי הבהרה ו/או השלמה. 
 

 "התכנון המפורט" -

   
כניות ואו תו/שרטוטים, מפרטים לרבות  מערכת התכניות המפורטתהתיאור הטכני ו

שינוי וכל שיוכנו ויאושרו על ידי החברה בהתאם להוראות הסכם זה  ותנוספ
, בתכניות ובשרטוטים כאמור שיומצאו לקבלן על ידי המפקח לצורך ביצוע העבודות

   .וכל תכנית אשר תתווסף, אם תתווסף לצרכי הבהרה ו/או השלמה

 "התוכניות" -

   
כל אביזר, ציוד, פריט, מערכת )לרבות תוכנה(, מתקן, אשר יידרשו לשם ביצוע 
העבודות על פי מסמכי הסכם זה, המצורפים אליו או אשר יוכנו ויאושרו על פי 

 " הפריטים" / "הציוד" 



39  
 

 הוראותיו. 
   

יעודכן מדי פעם בפעם בהתאם לוח הזמנים המצורף להסכם זה על נספחיו, כפי ש
   כם.לתנאי ההס

 " / לוח הזמנים המפורט" -

   
השלמת העבודות על פי השלבים כמוגדר בהסכם זה על נספחיו, לרבות כל העבודות, 

 לרבות איכלוס )אם נדרש( וקבלת תעודת גמר.
 "מועד סיום העבודות" -

 
   

המועד בו ישלים הקבלן בפועל את ביצוע כל העבודות וקיום כל התחייבויותיו 
 ותימסר לקבלן תעודת השלמה מאת המפקח בנוסח המצורף להסכם זה על נספחיו. 

 "מועד השלמת העבודות" -

   
כתב הכמויות והמחירים לעבודות המפורטות והמצורפות להסכם זה, כולל כל שינוי 
או תוספת שיומצאו על ידי החברה לקבלן לצורך ביצוע העבודות. כתב הכמויות הינו 

 אומדנא. 

 "כתב הכמויות" -

   
הפרשי הצמדה", משמעות הדבר כי יישא " ,כי הוא צמוד או ,לכשיצוין ליד סכום

 להלן. 52כום ישא הפרשי הצמדה למדד, כהגדרתו בסעיף היא, כי הס
 

 "הצמדה" / "הפרשי הצמדה" -

   
לכשצויין ליד סכום כי הוא נושא ריבית, שיעור הריבית ותקופתה, פירושו ריבית 

המצטברת לסכום הקרן ולהפרשי ההצמדה בשיעור המקסימלי המותר להלוואות 
 צמודות מדד. 

 "ריבית" 

   
מי שהחברה מינתה כמנהל הפרויקט והמפקח והוא שיספק שירותים הכוללים ניהול 

ו, או כל מי שימונה על ידי החברה מעת לעת לשמש הפרויקט ופיקוח על הקמת
 כמנהל הפרוייקט או כמפקח מטעם החברה לצרכי הסכם זה.

"מנהל הפרוייקט" ו/או  -
 "המפקח"

   
   

קבלנים שיועסקו לצורך ביצוע עבודות מסוימות במסגרת ביצוע הפרויקט ועבודות 
ותנאי ההתקשרות עמם הגמר, תחת אחריות ניהול ופיקוח של הקבלן ושזהותם 

ייקבעו ע"י החברה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ותחת הסכם משולש או מרובע לפי 
 העניין.

 "הקבלנים הממונים" -

   
 "קבלני משנה" - קבלנים שימונו ויועסקו ע"י הקבלן לביצוע עבודות מסוימות.

   
אחראי לטיב אם יהיו, קבלן אחר שמבצע עבודות בתחום האתר, אשר הקבלן אינו 

 עבודתם אולם אחראי לתאום שילוב עבודתם, הכל כפי שמפורט בהסכם זה.
 "קבלנים אחרים" -

   
יצרנים ו/או ספקי ציוד ו/או חומרים ו/או אביזרים עימם יתקשר הקבלן על פי 

הוראות החברה, אשר מספקים ומרכיבים את שהוזמן מהם או שיספקו ציוד ו/או 
 ה ע"י הקבלן ו/או קבלנים אחרים.חומרים להנחה ו/או הרכב

 "ספקי הקבלן" -

   
 "ספק הרוכש"  כל ספק שיספק לרוכש, על פי הזמנתו של הרוכש, חומרים לפרויקט.

   
הסכם/ים שייחת/מו בין החברה, הקבלן וכל קבלן מבין הקבלנים הממונים לביצוע 

בנוסח  אחר עבודות מסוימות במסגרת הפרויקט בנוסח המצורף להסכם זה, או 
 שייקבע ע"י החברה.

 "הסכם/ים משולש/ים" -

   
כל מי שיתקשר עם החברה כקונה ו/או כשוכר של יחידת שטח המהווה חלק 

 מהפרויקט.
 "רוכש" -

   
שנים לעבודות בהיקף זה, אשר ימונה על ידי  15-מנהל עבודה בעל ותק שלא יפחת מ

התקנות, כהגדרתן להלן, ובאישור משרד הקבלן כמנהל עבודה מוסמך כנדרש על פי 
 העבודה.

 "מנהל עבודה" -

 
  



40  
 

 
 ההסכםעיקרי  .1

החברה תמסור לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לקיים את כל התחייבויות הקבלן המפורטות  1.1
 בהסכם זה ובנספחיו לשם ביצוע העבודות. 

המערכות  הקבלן יבצע את העבודות באחריות מלאה וכוללת לכל העבודות ולכל הפריטים, 1.5
והרכיבים שישמשו בביצוע הפרויקט בין שיבוצעו על ידו, בין שיבוצעו ע"י קבלני המשנה ובין 
שיבוצעו ע"י הקבלנים ממונים. הקבלן יעסיק אך ורק קבלנים שיאושרו על ידי החברה מראש 

מבלי שיהא על החברה  הא אחראי באופן מלא כלפי החברה לקיום כל התחייבויותיהםובכתב, וי
. בהוראות ההסכם שייחתמו עם קבלני המשנה שייבחרו כאמור תיכלל הוראה נות אליהם קודםלפ

להיות קבלנים רשומים כדין בהתאם לסוג ולהיקף העבודות שיבוצעו על קבלני משנה לפיה על 
  .ידם

א במעורבותה של החברה או ביצוע העבודות, ייעשה באחריותו המלאה של הקבלן, ולא יה 11.1
ב משלבי הפרויקט או בהעסקת קבלני משנה או קבלנים ממונים כדי לגרוע באישורה בכל של

 מאחריותו של הקבלן כלפיה ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי כל דין.

קבלן ישמש לפי הסכם זה כ"קבלן ראשי" וכמנהל אתר ביצוע העבודות והוא מתחייב למלא ה 1.3
יחות בעבודה )נוסח טבפקודת הב אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות על פי דין ובכלל זה

)להלן:  1900 -"( ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"חהפקודהחדש( )להלן: "
כל לעמוד ולמלא אחר ו  , 1969 -"(, חוק רישוי קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טהתקנות"

ולמלא אחר  ובביצוע עבודות מסוג אלו הכלולות בהסכם זה כל חוק או תקנה הדנים בבטיחות
קביעת כל פסיקה או דין בנוגע לנושא הבטיחות והאחריות בנושא תיוותר בכל עת של הקבלן 

 בלבד.

דוע לקבלן, כי בכל התקשרות עמו, יהיה חייב למנות מנהל עבודה כנדרש בתקנות הנ"ל. החברה י 1.1
המתחייבת מהפקודה, מהתקנות, ועפ"י כל דין בנושא ו/או בא כוחה, אינם נושאים באחריות 

הבטיחות והקבלן מתחייב לקבל על עצמו כל אחריות ולמלא כל חובה המוטלים על פי דין על 
מנת להימנע מהטלת כל אחריות על החברה או מי מטעמה ולשחררם מכל אחריות וחבות שתוטל 

תן ע"י מפקחי יקיים צו בטיחות, הנעליהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חלה על הקבלן החובה ל
עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה 

. אי מילוי הוראות 1921 -של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
בזה, כי החברה או בא כוחה ובהר מ החוק, הינו עבירה ומהווה הפרה של הסכם. למען הסר ספק,

או המפקח, יבדקו אך ורק את לוחות זמנים, טיב העבודה והאיכות, ללא כל התחייבות ו/או 
 אחריות לנושא הבטיחות בביצוע העבודות, כפי שייקבע בהסכם.

 
עם התקשרות החברה עם קבלנים ממונים כמפורט בתנאי הסכם זה, יחולו על הקבלן כל החובות  1.2

 פ"י כל דין הנובעות מעבודתם של הקבלנים הממונים כאמור.וההתחייבויות ע
 
 

 בכל סתירה, ככל שתהא, בין האמור בהסכם זה ובין נספחיו או מסמכי המכרז תחול ההוראה המחמירה ביותר כלפי 
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 התחייבויות והצהרות הקבלן .5

 מצהיר:הקבלן  5.1

את קר באתר ולמד בילרבות צורת ההתקשרות,  נספחיו,את ההסכם וכל  כי קרא 5.1.1
צע את כל הבדיקות המוקדמות המוטלות עליו, או יהתנאים השוררים בו ובסביבתו וב

את דרישות ותנאי הרשויות  זה,לשם ההתקשרות על פי הסכם לדעת הקבלן הנדרשות 
האתר, לרבות כל פרט וכל סיכון צפוי ובלתי צפוי אשר עשוי המוסמכות בקשר עם 

 על פי הסכם זה. להשפיע על כדאיות העסקה לקבלן בהתקשרותו

התכניות  ,כי הבין את כל התיאורים, החישובים, הכמויות, התנאים, המפרטים 5.1.5
בויותיו על פי יוהפרטים האחרים הכלולים בהסכם, וכן כל דבר הנדרש לשם מלוי התחי

 ההסכם.

מנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי, וברשותו וכי הנו בעל הכישורים, המי 5.1.3
לצורך ביצוע  כספיים טכניים וארגוניים, הידע, הניסיון מצעיםכוח האדם, הא

ועל פי לוח הזמנים הקבוע  מעולה ברמה מקצועית ,התחייבויותיו על פי ההסכם
 .בהסכם

צוע העבודה, וכי לא יטען למחסור יח האדם הדרוש לבוכי ברשותו החומרים, הכלים וכ 5.1.1
הדרושים לשם ביצוע אדם או כל משאב ותשומה אחרת ח ובחומרים, כלים או כ

 העבודות.

 1969 –לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט קבלן רשום  הנוכי  5.1.2
הקבלן  .בפנקס רשם הקבלנים, הרשאי לבצע עבודות ללא הגבלת סכוםוכי הינו רשום 

מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע העבודות הוא ימשיך להיות קבלן רישום ובסיווג 
 ת על ידי נקיטתם מבעוד מועד של כל האמצעים הנדרשים לצורך כך.כאמור לרבו

 

 מתחייב:הקבלן  5.5

בדק היטב את אתר ביצוע העבודות וסביבתו, את דרכי הגישה אליו וכל פרט רלבנטי  5.5.1
כל דבר ל ל  מכל בחינה שהיא לביצוע הפרויקט, שקל את כל השיקולים הרלבנטים

כלול התנאים לביצועה, והוא מוותר כדאיות העסקה ולהבנת מוענין לרבות לענין 
באופן מלא ומוחלט על כל טענת אי ידיעה או אי הבנה ומצהיר שאינו מסתמך על 

  או של כל גורם אחר .של החברה כלשהם מצגים 

אור הטכני, המפרטים, ילבצע את העבודות בקצב, בשלבים ובהתאם להוראות הת 5.5.5
באישור התוכניות וההסכם על נספחיו, כולל מסמכים נוספים שיצורפו מעת לעת 

 המפקח בכתב לאחר שיוכנו בהתאם להוראות הסכם זה.

חברה על התחלת העבודות/ צו ההוראת ימים מיום  15 תוךבצוע העבודות ילהתחיל בב 5.5.3
על מנת לסיימן ולסיים כל  ולהמשיך בביצוען ברציפות ובקצב הדרוש התחלת עבודה,

שלב שלהן בהתאם ללוח הזמנים והוראות ההסכם. הקבלן מתחייב לסיים את ביצוע 
לאיכלוס,  1לרבות קבלת טופס  מועד סיום העבודותבהעבודות לא יאוחר מאשר 

 איכלוס המבנה וקבלת תעודת גמר. 

, ההסכםאות למלא בקפדנות אחרי הוראות כל דין החל על ביצוע העבודות לרבות הור 5.5.1
המקומית לתכנון ובניה ומהנדס הועדה כפי  היתר הבניה והדרישות של הועדה

 לעת.שתהיינה מעת 

הרשויות הרלוונטיות, לבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם  5.5.2
 באתר.שיבצעו עבודות  הממונים משנה והקבלנים קבלנימהנדס הרשות, 

ת קצב ושלבי ביצוע העבודות על ידי כל המעורבים לנהל את אתר ביצוע העבודות וא 5.5.6
בביצוע הפרויקט, ובכלל זה הקבלנים הממונים, לתזמן את ביצוע העבודות על ידי 
הקבלנים השונים ולתאם את ביצוע העבודות ביניהם באופן שיאפשר את ביצוע 
הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים ובצורה יעילה ללא עיכובים, מבלי לגרוע מכלליות 

אמור לעיל, מכלול השירותים שיספק הקבלן לקבלנים הממונים יהיה כמפורט בסעיף ה
 להסכם המשולש. 9
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להלן, לרבות ביחס לעבודות  0לספק שירותי אחריות ניהול ופיקוח כמפורט בסעיף  5.5.7
 שתבוצענה על ידי הקבלנים הממונים.

ואופן למסור לחברה, למפקח, וליועצים ולנציגים מטעמה דיווח שוטף על קצב  5.5.0
התקדמות ביצוע העבודות וכל חלק שלהן, וכל מידע שיתבקש על ידם, ולשתף עמם 

 פעולה באופן מלא ככל שיידרש ממנו.

, מסתמכת על התחייבות הקבלן לסיים את העבודות במועד סיום העבודות החברהכי  ,ידוע לקבלן 5.3
ל בסיס מועד סיום וכי היא מתכננת את מהלכיה העסקיים ואת היערכותה למימוש תוכניותיה ע

 .העבודות
 

בהסכם זה על הן כקבוע להמועד לסיום העבודות וכל שלב ש להלן, 78 -ו 54בכפוף לאמור בסעיפים 
כפי  הסכם זה ונספחיו,פי -להינם מעיקרי ההסכם ופיגור בביצוע העבודות או כל שלב שלהן ע נספחיו,

בויותיו על פי יהקבלן של התחי פרה יסודית מצדשיקבע על ידי המפקח לפי הוראות ההסכם, יהווה ה
ומשיאושר על ידי המפקח,  .M.S.Pידוע לקבלן כי הוא נדרש להכין לוח זמנים מפורט בתוכנת   ההסכם.

  יחשב ללוח הזמנים.
 

הקבלן יהא כפוף בביצוע העבודות למפקח ולהוראותיו, ואישור המפקח לביצוע מלא ומדויק של כל  5.1
שלום בגינן, וזאת מבלי שיהא בכך כדי לגרוע מאחריותו תנאי מוקדם לת חלק מהעבודות יהווה

המלאה והכוללת של הקבלן לביצוען המדויק של העבודות, לקיום הוראות הדין ולכל התחייבות 
אחרת המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה. כל סמכות המוקנית למפקח תהא נתונה במקביל גם 

 לחברה או כל מי מטעמה.

ו/או הוצאה, ה אחראי בלעדית כלפי החברה ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל הקבלן יהי 5.2
ו/או לכל צד שלישי , לחברה ומי מטעמה, ליועצים שייגרם לעצמו ו/או לעובדיואו הפסד לכל אובדן 

, עקב הפרת התחייבויותיו כלפי החברה, ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, תאגידכלשהו, אדם או 
זאת בתקופת ו גרמו ע"י קבלנים ממונים לעבודות של קבלנים ממונים אחרים,ו/או לנזקים שנ

  , לרבות נזקי חדירת מים או גשמים./אחריותביצוע העבודות ובתקופת הבדק

הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שיוטלו ו/או יחולו על  5.6
עיל או כתוצאה מהם, ויתקן על חשבונו לאלתר כל נזק המפורטים ל םמהאירועיבגין איזה  חברהה

  או המפקח. חברהלעשות כן על ידי ה שיידראם 

כתוצאה מכל תביעה  הבגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל חברהקבלן יפצה את הה 5.7
אלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב תובכל מקרה שהחברה  כאמור
, עם דרישה ראשונה וכל זאת בתוספת ריבית והצמדה העצמ חברהלשלם כל סכום כזה ל הקבלן

בהן בקשר לכל תביעה כזו  הכדין כפי שיהיו באותה עת, לרבות כל ההוצאות שהחברה עמד
להודיע לקבלן  תאזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת. החברה מתחייב

 לאפשר לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן בתביעה.בכתב על קיום התביעה, כדי 

 או כתוצאה מהעבודות של הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה 5.0
יוצא בין במישרין ובין בעקיפין  שיבוצעו על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או קבלנים ממונים,

משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את צו בית פסק דין ו/או ו/או כל גורם אחר כנגד החברה 
נפגעים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי חברה והנה

 כאמור.או פסק הדין להסיר את הצו 
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או במהלך דיון משפטי לפי שיקול  ע להסדר עם הנפגע ללא דיון משפטישל החברה להגי הזכות 5.9
מצהיר כי הוא בקיא ויודע את דיני הבטיחות בעבודות בניה ובכלל  הקבלןדעתה המלא והבלעדי 

 והתקנות שהותקנו על פיה 1975 -זה את הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל
וכן יודע ומכיר כל הוראת דין ו/או תקנה אחרת החלה עליו ו/או על לרבות התקנות על עדכונן, 

הליך מכל מו לנהוג על פיהן והוא בלבד יהיה אחראי על כל וכי הוא מקבל על עצביצוע העבודות 
או נגד החברה בשל עבירה על  ממוניםנגדו ו/או קבלני משנה ו/או קבלנים  מין וסוג שהוא שינקט 

או הפרתם והוא בלבד ישא בכל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה ו/או עלות שתגרם  דינים האמורים
 לחברה כתוצאה מהליכים כאמור

5.15  .  

כל הוראות החוק ביחס לסדרי  םהעבודות, למילוי וקיו הקבלן יהיה אחראי, במשך כל זמן ביצוע 5.11
כל דרישות הרשויות אחר , והוא מתחייב למלא ולתיאום העבודות לביצוע העבודות ,העבודה

יהיה  חתימת הסכם זהעם . בכל הנוגע לביצוע העבודות ,הממשלתיות והעירוניות ,המוסמכות
המבוצעות על ידו ו/או ע"י להשגחה, אחזקה, טיפול ושמירת כל העבודות  לעדיב אחראיהקבלן 

אחריות המלאה לכל היבטי הקבלן ישא ב. האתרבשטח  קבלני המשנה ו/או קבלנים ממונים
 הבטיחות בעבודות המבוצעות על ידו ו/או קבלני המשנה ו/או קבלנים ממונים.

סדרי עבודה תקינים  ובסביבתו, קוימו באתרביצוע העבודות י משךהקבלן יהיה אחראי, שבכל  5.15
באתר ומקובלים בעבודות מסוג העבודות, למניעת נזקים דין וסדרי בטיחות מחויבים על פי ה

לרכוש שבאחזקתו ו/או לגוף שבאחריותו והוא יהיה  הבניה ו/או לאתרים הסמוכים לאתר ו/או
 , בביצוע העבודות.ממוניםהקבלנים  ואצלקבלני המשנה  ואצלאחראי כי סדרים אלה יקוימו אצלו 

ו/או דרישות הרשויות המוסמכות הנ"ל, לא  דיןהוראות האת כל טענה של הקבלן כי לא ידע  5.13
 סיוםתשחרר אותו מכל אחריות ו/או התחייבות לפי הסכם זה ולא תזכה אותו בהארכת מועד 

 .העבודות

כמו כן הקבלן יהיה אחראי הקבלן יהיה אחראי לגידור האתר באמצעות גדר היקפית אטומה.  5.11
 לתחזוקת הגדר לאורך ובמשך כל תקופת הביצוע.

אתר והוא ישא בהוצאות הכרוכות בכך. במקרה של גניבה, ההקבלן יהיה אחראי בלעדית לשמירת  5.12
אבדה ו/או קלקול חומרים או ציוד בקשר עם העבודות, יהיה הנזק באחריותו הבלעדית של הקבלן 

את המצב לקדמותו. האמור לעיל יחול גם על חומרים או ציוד  והוא מתחייב לתקנו ולהשיב
  שסופקו על ידי החברה, אם יסופקו.

 
 הוראות סעיף זה יחולו גם בתקופת עבודות הבדק והתיקונים אף לאחר מתן תעודת השלמה. .3
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 הסכםמסמכי ה -פרק ב' 

  תוכניות ומפרטים .1

שתוכניות ובמודע כחלק מאופן ביצוע הפרויקט כי ידוע לו וכי הסכים מראש  ,הקבלן מצהיר 1.1
יוכנו לאחר חתימת הסכם ( "תוכניות הביצוע" להלן:לפיהן יבוצעו העבודות )המפורטות הביצוע 

כדי לגרום להארכת משך ביצוע  לא יהא בכךוכי  ות,העבודביצוע תוך כדי התקדמות  ויושלמו זה 
 העבודות או לתוספת תשלום כלשהי.

שאושרו על ידי החברה ו/או מי שהוסמך ישמשו אך ורק אותן התוכניות או חלקי תוכניות תוכניות ביצוע כ
 מאושרות לביצוע ונכתב בהן תאריך האישור.כי הן תוכניות  ,בכתב  על ידה ו/או על ידי המפקח

בל יאת כל המפרטים, התוכניות והמסמכים שקזמן מספיק מראש הקבלן מקבל על עצמו לבדוק  1.5
מפקח ולפנות למפקח מיידית בכל מקרה של אי בהירות ו/או אי התאמה שמצא מהחברה ו/או מה

ת יובקשר לאי התאמות ו/או אי בהירובכתב בהם, או כל טעות במידות ולדרוש מהמפקח הוראות 
 אלה קודם לביצוע החלק מהעבודות בו קיימת אי התאמה או אי בהירות. 

תוכניות הביצוע יבוצעו בהתאם לנספחי ההסכם, ובהתאם להוראות כל דין, באופן שהפרויקט  1.3
יעמוד בדרישות הרגולטוריות. מובהר כי לא יהיה בס"ק זה בכדי לגרוע מהצהרות הקבלן על פי 

 לעיל.  2.1הסכם זה, ובפרט מהצהרתו בסעיף 

העבודות, התוכניות, המפרטים יכללו במשמע כל פריט, כל חומר וכל מלאכה אשר יש להתקינם  1.1
ו/או לבצעם, תוך עמידה מלאה בכל הדרישות המפורטות בהסכם זה, וזאת ללא כל שינוי בלוח 

תו פריט או אותו חומר או אותה מלאכה לא נזכרו הזמנים ו/או תוספת תשלום, וזאת אף אם או
 במסמכי ההסכם. 

מוסכם כי כל התוכניות, כל תוצר לוואי שלהם וכל תוצר של הפרויקט, לרבות כל עיצוב, דגם,  1.2
רעיון, פטנט, פיתוח, חידוש, תוכניות אדריכליות מכל סוג, וכל נושא לקניין רוחני, הינם רכושה 

ויות הקניין, זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת בהן תהיינה הבלעדי של החברה, וכי כל זכ
שייכות לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נושאים של זכויות יוצרים וקניין רוחני 

 להלן. 0יהיו כמפורט בסעיף 

הקבלן מתחייב להחתים את הקבלנים הממונים ואת כל קבלני המשנה ומי מטעמו, על התחייבות  1.6
בנוסח המצורף כנספח להסכם זה, ולהמציא התחייבות זו לחברה קודם לתחילת ביצוע עבודה 

עד למועד  –כלשהי עבור הפרויקט על ידי אותו גורם מקצועי, ואם החלה קודם לחתימת הסכם זה 
 חתימתו וכתנאי לתשלום כלשהו על פי הסכם זה. 

להלן, הקבלן מוותר בזאת במפורש על כל זכות עכבון על  48.2מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף  1.7
 ת ו/או בכל העתק או חלק מהן. התוכניו

 

 סתירות או אי התאמה .2

כל תכנית, מפרט ומסמך שנמסר לו על ידי החברה מיד  , ניתח והביןרואים את הקבלן כאילו קרא 2.1
בכל מקרה שהקבלן יגלה סתירה  בין שצורפו להסכם ובין שנמסרו לקבלן לאחר מכן.קבלתם, עם 

( לתיאורים והדרישות במסמכים "הסתירה הנ"ל"ו/או אי התאמה ו/או פירוש שונה )להלן: 
השונים או בהוראות שיקבל מהחברה או מהמפקח, חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של 
המפקח בכתב, מיד עם גילוי הסתירה הנ"ל ולפני תחילת ביצוע של חלק העבודות שלגביהן 

 כיצד לנהוג. בכתב התגלתה הסתירה הנ"ל, ולקבל את הוראות המפקח 

ימים מהיום בו נמסרו  15בתוך  בכתב  לחברה ו/או למפקח הסתירה הנ"ל עלהקבלן הודיע  לא 2.5
יחשב הקבלן כמי שויתר על כל טענה שהיא  לקבלן המסמכים מהם ניתן ללמוד על הסתירה הנ"ל,

, ומחוייב לפעול על פי כוב שיגרמו עקב כךייהיה אחראי לכל הוצאה או עבקשר עם הסתירה הנ"ל ו
 פקח בלבד.הנחיות המ

הנ"ל. בשאלות המתעוררות עקב הסתירה ב"כ החברה, בכל מקרה של גילוי הסתירה הנ"ל יכריע  2.3
אם הוראות המפקח ליישוב הסתירה הנ"ל תהיינה בניגוד לעבודות שבוצעו בפועל יבצע הקבלן על 
חשבונות את התיקון הדרוש, אף אם הדבר יחייב הריסה ובנייה מחדש, וכל זאת מבלי שתהא 

 בלן כל זכות להארכת לוח הזמנים או לדחיית מועדים לקיום התחייבויות הקבלן.לק
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ככל שתאריך הוצאתו של מסמך הוא מאוחר יותר, יגבר המסמך המאוחר על מסמכים קודמים,  2.1
אלא אם הושמטו במסמך המאוחר דרישות ו/או פרטים ו/או עבודות שצוינו במסמך קודם לו. 

 כל  למסמך קודם, יראה המסמך המאוחר כאילו הוא מכיל אתבמקרה של השמטה או חוסר ביחס 
 .במסמכים קודמים לו   נכללושהפריטים 

מסמכים המהווים את תיאור העבודה, כתב כמויות ותוכניות או הוראות ביצוע שימסרו לקבלן  2.2
, יהוו בהתאמה חלק בלתי נפרד בכתב על ידי המפקח במהלך ביצוע העבודות, והחתומים על ידו

 והתוכניות.התיאור הטכני, כתב הכמויות ר העבודה, מתיאו

תחייב ההוראה המחמירה ביותר בכל מקרה של סתירה פנימית בתוך כל אחד ממסמכי ההסכם,  2.6
בשאלת הבלעדי והמוחלט , לפי שיקול דעתו ב"כ החברהיכריע וככל שעדיין תוותר סתירה  

 העדיפות, והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

סמכים, יראו את המסמכים השונים כבאים להוסיף על זכויות החברה כלפי בכל סתירה בין המ 2.7
הקבלן ולא לגרוע מהן ותחול ההוראה המחמירה יותר עם הקבלן ויראו את הקבלן כאילו לקח 
בחשבון בחישוב הצעתו את ההוראה המחמירה יותר מבין כל ההוראות, ופרוט יתר לעומת תיאור 

 כללי, לא יראה כסתירה.

 מכי ההסכםניות ושמירת מסאספקת תכ .6

 עותקים מאושרים של התוכניות. תמסור לקבלן שלושה חברהה 6.1

הקבלן יחזיק במשרדו באתר הבניה עותק של כל מסמך המהווה חלק מההסכם והנדרש לצורך  6.5
מפקח וכל אדם שהורשה לכך על הצוע העבודות לרבות כל התוכניות והתיאור הטכני, והחברה ויב

בכתב, רשאים לעיין או להשתמש בעותק האמור בכל שעה סבירה. הקבלן  ידי מי מהם-ידם או על
 ישמור על העותק האמור של מסמכי ההסכם ויחזיקו נקי וקריא.

החברה ואין הבלעדי של  הרכי ההסכם, הם רכושוכניות והמסמכים שימסרו לקבלן לצוכל הת 6.3
 .רכי ביצוע העבודות בלבדוהקבלן רשאי להשתמש בהם אלא לצ

קונים קלים, ייעשו על ידי המפקח או על פי יכניות שהם לפי קביעת המפקח תובתתיקונים  6.1
כניות שבידי הקבלן או על דפי רישום ויחייבו את הקבלן כאילו היו ועל גבי העתקי הת, הוראותיו

כניות ובהם מלכתחילה. כן יהיה המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת הוראות לתיקונים קלים בת
כניות וויחייבו את הקבלן כאילו נעשו בת ,שיירשמו ביומן העבודה בלבד ובמסמכי התכנון

  ובמסמכי התכנון עצמם.

כניות שקיבל וכנית או ביטולה, את רשימת התוהקבלן יעדכן באופן שוטף, מיד עם קבלת ת 6.2
 ממונים.מהחברה וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי, לקבלני המשנה ולקבלנים ה

כניות או שרטוטים כלשהם, וצע עבודות כלשהן על סמך מדידות בקנה מידה מתוך תהקבלן לא יב 6.6
 אלא רק לפי מידות שצוינו במפורש על גבי אותן תכניות או שרטוטים.

 .האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם הנוגעות למסמכי ההסכם 6.7
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 פיקוח על העבודה -פרק ג'  .7

 המפקחתפקידיו וסמכויותיו של 

הקבלן יהא כפוף בביצוע העבודות למפקח ולהוראותיו, ואישור המפקח לביצוע מלא ומדויק של כל  7.1
חלק מהעבודות יהווה תנאי מוקדם לתשלום בגינן, וזאת מבלי שיהא בכך כדי לגרוע מאחריותו 
המלאה והכוללת של הקבלן לטיב ביצוע העבודות, לביצוען המדויק, לקיום הוראות הדין ולכל 

 תחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.ה

 כל סמכות המוקנית למפקח תהא נתונה במקביל גם לחברה או כל מי מטעמה. 7.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סמכויות המפקח והתחייבויות הקבלן לאפשר לו לבצע את  7.3
 :יכללו גם את האמור להלןתפקידו 

על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח  7.3.1
, ולממש כל סמכות אשר בביצוע העבודות וטיב המלאכה הנעשית בביצוען המשמשים

הקבלן ימלא אחרי כל הוראה  הוקנתה לו, במישרין או בעקיפין, בהוראות הסכם זה.
 . שיקבל מהמפקח, תוך תקופה שתקבע לשם כך על ידי המפקח

הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך בקשר לביצוע לקבלן  המפקח יהיה רשאי לתת 7.3.5
ות את ההוראות או התכניות נהעבודות, או כל חלק מהן, וכן רשאי המפקח לש

 לעיל.האמורות והקבלן ימלא בקפדנות אחרי כל הוראות המפקח שינתנו לו, כאמור 

להשלים, על ידי הוראה בכתב לקבלן, כל תיאור אשר לא פורט המפקח יהיה רשאי  7.3.3
אשר לפיתוח ולביסוס  תכניות, בתיאור הטכני או בכתב הכמויותור העבודה, בתיאב

לדעת המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהווה המשך הגיוני והכרחי לביצוע העבודות 
 תכניות, בתיאור הטכני או בכתב הכמויות.תיאור העבודה, בוכל עבודה הנזכרת ב

רה או אי התאמה בין מסמכי המפקח יישב בהוראה שתינתן לקבלן בכתב כל סתי 7.3.1
 ההסכם.

להורות לקבלן על הפסקת העבודות או על שינוי, תיקון או הריסה המפקח יהיה רשאי  7.3.2
של העבודות, או כל חלק מהן, אם לדעת המפקח, לא נעשו בהתאם להוראות ההסכם 

 או הוראות המפקח.

 העבודות.בצע תפקידי תיאום ופיקוח הכרוכים בביצוע המפקח י 7.3.6

לפסול כל חומר, עבודה או ציוד שיראו למפקח כבלתי מתאימים יה רשאי המפקח יה 7.3.7
לביצוע העבודות בהתאם לתנאי ההסכם והקבלן יסלק כל חומר, עבודה או ציוד 
שנפסלו כאמור, תוך תקופה שתקבע לשם כך ע"י המפקח. כן רשאי המפקח לדרוש 

מכי ההסכם, בדיקה או בחינה של כל חומר, וזאת בנוסף לבדיקות הקבועות במס
לן ימלא על חשבונו אחרי כל דרישה כאמור. המפקח יהא הקובע היחיד בקשר בוהק

ביצוען. מובהר כי לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודות ואופן 
המפקח יהא רשאי אף להורות לקבלן למסור חומרים או פריטים כלשהם לבדיקה 

להתקנתם או עשיית שימוש כלשהו בהם במעבדה חיצונית לפי בחירת המפקח, קודם 
 באתר, על מנת לוודא עמידתה בתקנים המחייבים על פי דין ובדרישות הסכם זה.

כנס בכל זמן סביר לכל מקום שבו נעשית עבודה יהקבלן יאפשר ויעזור למפקח לה 7.3.0
כלשהי לצורך ביצוע העבודות או בקשר אליהן, וכן לכל מקום ממנו מובאים חומרים 

לביצוע העבודות או בקשר אליהן, והקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח או ציוד 
 לשם בדיקת ביצוע העבודות. העובדים, הכלים והמכשירים שיהיו נחוצים לו את

כי אין לראות בסמכויות הבדיקה, ההשגחה והפיקוח המוקנות  יובהרספק למען הסר  7.3.9
י כל תנאי ההסכם למפקח לפי ההסכם אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחר

במלואם לשביעות רצונה של החברה ואין בסמכויות אלה או באישור כלשהו שניתן על 
די לפטור את הקבלן מאחריות או התחייבות כלשהי כידי המפקח עפ"י ההסכם 

 פגםהמוטלת עליו על פי ההסכם, או כנובעת הימנו, לרבות חובתו לתקן כל חסרון או 
 שיתגלה במהלך ביצוע העבודות או לאחר סיומן.
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 .ןיקביעות המפקח לפי ההסכם מחייבות את הצדדים לכל דבר ועני 7.3.15

השתמש המפקח בסמכות ו/או בזכות כלשהי המוקנית לו בהסכם לא יהא הקבלן זכאי  7.3.11
לתשלום כלשהו בגין הוצאות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות כאמור, 

 לקבלן.הוראה מפורשת בגין תשלום נוסף אלא אם נקבעה 

תהא נתונה גם לחברה. החברה תהא רשאית כל סמכות המסורה למפקח, מובהר כי  7.3.15
לבצע כל פעולה למימוש כל זכות הנתונה לה עפ"י ההסכם בעצמה או באמצעות 

  המפקח כנציגה.
אם יהא הקבלן סבור כי יש בהוראות המפקח כדי להזיק לחברה או לפגוע בביצוע 
העבודות או שיסודה בטעות, יהא הקבלן חייב להודיע על כך למפקח בכתב בהקדם 

 האפשרי וללא כל דיחוי, וזאת בנוסף לרישום הערה על כך ביומן העבודה.

 

 לקבלנים ממונים שירותי אחריות ניהול תיאום ופיקוח שיספק הקבלן .0

 

ן הממונה לקבלן משנה ם חתימת הסכם משולש בין החברה, הקבלן וקבלן ממונה, יחשב הקבלע 0.1
 להלן. 50של הקבלן מכל בחינה שהיא למעט לעניין סעיף 

  שונים.עניין זה "הסכם משולש" כולל גם מספר חוזים כאמור בסעיף זה שייחתמו במועדים ל

בלן יהיה אחראי למתן השירותים המפורטים להלן לקבלנים הממונים אולם בגינם לא ישולמו הק 0.5
 ירותים יכללו את הסעיפים הבאים:השלקבלן אחוזי קבלן ראשי. 

 גידור האתר באמצעות גדר ותחזוקת הגדר ההיקפית ואיטומה. 0.5.1

יצוע העבודות תן אפשרות כניסה ויציאה לאתר וממנו, מתן דרכי גישה למקום במ 0.5.5
 ופריקה מתואמת מראש.

שאלת תכניות המבנה לעיון )באתר( ומתן הסברים על המבנה, על שלבי הביצוע ועל ה 0.5.3
ן בי הקבלן כך שיהיה תאום שלתחזיות הביצוע, והסבר על שיטות ודרכי  עבודתו 

 ים.נהקבל

מחדש ימון נקודות מוצא בכל החלל, במידה מספקת לפי קביעת המפקח, כולל הכנה ס 0.5.1
 ודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמה סופית של העבודות. נק של

 תן אינפורמציה על הידוע לקבלן על המבנה והמערכות הקיימות במבנה וסביבתו.מ 0.5.2

על הכללים הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים  יהתן אינפורמצמ 0.5.6
 סמוכים.

י המפקח והקצאתם כנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי האתר כפי שיאושרו ע"ה 0.5.7
לקבלנים האחרים/ממונים )כגון: חשמל, אינסטלציה, מיזוג אויר, אוורור, צבע 

פקח. המחסנים יהיו נקיים, נעולים ומוארים המ ומעליות( בהתאם לגדלים שיקבע
 ימוש הקבלנים הממונים.לש

לן לדאוג שהמחסנים לא יפריעו בעתיד להשלמת שטחי הפרויקט. באם ייווצר בהק על 0.5.0
כזה יהיה על הקבלנים הממונים לעבור למקום אחר ובלבד שלא תהיה הפרעה מצב 

לביצוע השוטף בהתאם ללוח הזמנים. הקבלן ידאג לאבטחת המחסנים, ניקיונם וכל 
 שים מקבלן.דרהשירותים הנ

 תן רשות כניסה למורשים לכך.מיקורות כניסה וב 0.5.9

פקח והקבלנים המ עםתן שירותי הרמה ושינוע עם המנוף ומעלית השירות כמתואם מ 0.5.15
 הממונים.

ל פי דרישת כל דין, מתן שימוש בשירותים לכל העובדים בבנין ושימוש בחדר אוכל ע 0.5.11
 כלו גם עובדי הקבלן והקבלנים הממונים.יא עובדים בו
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הפרויקט  של פשי לפי הצורך, עד למועד חיבורו הסופיוימוש בחשמל ובמים באופן חש 0.5.15
 לרשתות חשמל ומים והכנת לוח חשמל בטיחותי בכל קומה להספק מלא לביצוע כל

ודות קבלני המשנה והקבלנים הממונים בו זמנית. הלוחות יוגנו בפני קצרים ויענו על עב
 כן תותקן נקודת מים בכל קומה.-והקבלנים בו זמנית. כמ כל צרכי

אום, תי ים בעבודות הקבלן, ישיבותיפול בארגון העבודה, תאום, השתלבות המבצעט 0.5.13
 וייצוג בעיות משותפות בפני המפקח.

 כוונת כל העבודות הן הזמניות והן הקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק של כלה 0.5.11
עבודה לצרכי  ם לבין הקבלן, כולל תאום אזוריינבודות בין המבצעים לבינם ובהע

 הטוב והנכון של הביצוע. העבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר

 יאום ביצוע כל המערכות לפרטיהן עם המבנה ובינן לבין עצמן וטפול בביצוע ההכנותת 0.5.12
 עוד מועד במבנה.מב

ור שלפון לצרכי עבודתו של הקבלן הקט כות שימוש חלקית במשרדים של הקבלן כוללז 0.5.16
 או כל גורם אחר וזאת תמורת תשלום לקבלן עבור הטלפון.

ע כל המגרעות, פתחים על ידי כל הקבלנים הממונים בכל כמות וגודל ריות על ביצואח 0.5.17
ובלבד שהם יופיעו בתכניות הרלוונטיות שימסרו לקבלן לפני ביצוע חלקה הרלוונטי של 

צוע התיקונים הנובעים מעבודת הקבלנים הממונים ללא יוצא מהכלל בי וכן דההעבו
ם וצינורות וכן סתימתם לאחר כולל פתיחת חורים, חריצים, מגרעות, פתחים למעברי

ופן מקצועי ובאופן מוחלט מסביב לכל הצינורות. עבודת הסתימות תבוצע בא מכן
 לאחר השלמת כל הצינורות באזור הנדון.

ל ידי הקבלנים עהמגרעות והפתחים ייעשה בפועל ם, צוע החריציבי 0.3
הממונים ועל חשבונם. עבודות הביטון לסתימת החריצים, המגרעות 

 כאמור יתבצע על ידי ועל חשבונו של הקבלן. והפתחים

  יצוע תיקונים כנ"ל וחציבות במידה ויוכח שהקבלן לא ביצע על פי התכניות.ב 0.3.1

תם לצרכי עבודות מם לביצוע כל העבודות לרבות התאמיימוש בפיגומים עומדים וקייש 0.3.5
מהמועד הקבלנים הממונים וזאת בתנאי שהשימוש בפיגום יהיה לא יאוחר מזמן סביר 

שקבלן הבניין סיים עבודתו בפיגום, ועד לתקופה שלא תעלה )ככל שהפיגומים במקום( 
ן להעתיקם בליגום במקום מסוים. אין באמור לעיל כדי למנוע מהקבפ על חודש שימוש

 צרכיו. למקום אחר באתר לפי

שאלת חומרים לבניית פיגומים שיוקמו על ידי ועל חשבון הקבלנים הממונים ה 0.3.3
שימוש בחומרים בהתאם וה ת שאין פיגום של הקבלן תמורת תשלום של הנ"ל,במקומו

ל הפיגומים ש ומריםהח למחירים ששילם הקבלן לקבלן הפיגומים או בהתאם למחירי
 וזר.חבניכוי פחת ושימוש 

 יקוח מלא ותאום ביצוע העבודות עפ"י לוח הזמנים, ודווח לחברה ולמפקח על כלפ 0.3.1
 .גור או תקלה מבעוד מועדפי

תן שירותי שמירה באמצעות חברת שמירה ידועה ובעלת מוניטין לשביעות רצון מ 0.3.2
 המפקח.

נט, וכו'. צמ חומר שחור כגון: טיט, שלספקה ומכירה באתר לקבלנים הממונים א 0.3.6
לשימוש בעבודתם של הקבלנים הממונים תמורת תשלום על ידי הקבלנים הממונים 

 לפי מחירי שוק.

סגרות ומ מסביב לחלונות ודלתות מאלומיניום נגרות תימות כל החורים והפתחיםס 0.3.7
הפרטים בתכניות. י לאחר הרכבת משקופים עיוורים או המשקופים עצמם לפ

ו עם חומרים מעולים אטימים בפני רטיבות דהיינו עם חומרים עבוצי הסתימות
 יבות.רט מתאימים המונעים חדירת

 חריות לטיב עבודת הקבלנים הממונים.א 0.3.0

 רה ופיקוח על התיקונים עד למסירה הסופית.שתתפות במסיה 0.3.9
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קומות כך שהקבלנים הממונים במיצוע תאורה מספיקה לביצוע עבודות במרתפים וב 0.3.15
כין להיוכלו לעבוד באופן חופשי בשעות העבודה ללא הגבלה של אור. על הקבלן 

 באתר מספר מספיק של זרקורים.

ודר מס וארגון האתר כך שיהיה יצוע ניקיון יום יומי וניקיון מוחלט וסופי במסירהב 0.3.11
 ונקי, והכל בהתאם להוראות המפקח כפי שיינתנו מעת לעת.

 להסרת ספק מודגש כי הקבלן לא יקבל מהחברה תשלום משכר ההסכם של הקבלן  0.3.15
הממונה.  תשלום התמורה על פי הסכם זה מכסה את עבודותיו ושירותיו לקבלן  

 הקבלן לא יקבל אחוזים מפרמיות או הממונה )ולכל הקבלנים והמבצעים בפרוייקט(.
 חורגים כלשהם שישולמו לקבלן הממונה.תשלומים 

  קבלן מתחייב לשלב את כל הקבלנים העוסקים בעבודות בלוח הזמנים ולשקף את ה   0.1
 ה לאישור.רעבודותיהם בלוח הזמנים הכללי שיוצג למפקח ולחב

 חברה, הקבלן והקבלנים ה יף זה מופיע בשלמותו בהסכם המשולש שביןסע  0.2
  יב לתת את השירותים המפורטים לעיל ללא שום חימת ןלהממונים, והקב 

 הסתייגות. הקבלנים הממונים יתחייבו בהסכם שייחתם עמם להודיע בזמן 
 י יזדקקו לשירותים הנ"ל ויתאמו בקפדנות את מועדי קבלת מת לקבלן

  השירותים.
 

 בודהיומן ע .9

העבודות וירשמו בו מדי יום ביומו כל מהלך ביצוע  לתיעודיומן עבודה  באתרמתחייב לנהל  הקבלן  9.1
להלן. לא תוכרנה   9.1.7 – 9.1.1בסעיפים  כמפורטלרבות צוע העבודות יפרטים בדבר בכל ה

 קבלן שלא נרשמו ביומן ואשר לא אושרו במפורש ע"י המפקח.התביעות 
ות קבלני המשנה ושל הקבלנים הממונים, ירשמו במרוכז הערות לתוכניות, הן לגבי העבודות והן לגבי עבוד

ביומן העבודה של הקבלן, ויירשמו ביומן מידי יום, וכן כל דבר רלבנטי בקשר עם ביצוע העבודות, ובכלל זה 
 הפרטים הבאים:

 העבודות.סוגיהם ומקצועם המועסקים בביצוע  עובדים,מספר ה 9.1.1

 .ה או המוצאים ממנוכמויות החומרים, לסוגיהם, המובאים לאתר הבני 9.1.5

 העבודות.כמויות החומרים, לסוגיהם, שהושקעו בביצוע  9.1.3

 הבניה. הציוד המכני המובא לאתר הבניה והמוצא מאתר 9.1.1

 העבודות.השימוש בציוד המכני בביצוע  9.1.2

 יר השוררים באתר הבניה.וותנאי מזג הא 9.1.6

 העבודות.תקלות והפרעות בביצוע  9.1.7

איננו רשאי להוציאו הקבלן אחראי לשמירתו ו ,של החברה ה הבלעדי יומן העבודה הוא רכוש 9.5
 הבנייה.מאתר 

 ליומנים.הנוגע עניין לרישומים בהם ולכל  ,היומנים עניין הנוגע לניהולהמפקח יכריע בכל  9.3

המפקח רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו, הוראותיו והחלטותיו בקשר לביצוע העבודות  9.1
את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות וכל רישום  שיקול דעתו יש בו כדי לשקף וכל דבר שלפי

שייעשה על ידו כאמור יראוהו, למטרות ההסכם, כאילו נמסר לקבלן בכתב וזאת בין שהקבלן 
 שלא.חתם עליו ובין 

רישומים ביומן העבודה לא יחייבו את החברה ולא ישמשו ראיה נגדה ולא ישמשו כשלעצמן עילה  9.2
 תייחס באופן מפורש לרישומים אלו.נגדה אלא אם המפקח הלתביעות 
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קשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לא יחייבו את בהקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו  9.6
יומני העבודה הינם אמצעי פיקוח של החברה וכל החברה אלא אם כן אישרם המפקח בכתב. 

שת כל תשלום על פי שלעצמם עילה לדריכרישומים שיעשו על ידי הקבלן ביומן העבודה לא ישמשו 
 זה.הסכם 

תביעות כספיות ואישורים לתשלומים יהיו בהתאם לנהלים שיקבעו על ידי המפקח ובהתאם להוראות 
 ההסכם.

ות סיבה לעיכוב וו/או הערה ע"י הקבלן כדי לה הסתייגותמבלי לפגוע באמור לעיל, אין ברישום  9.7
 .המפקחו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות 

זה לעיל כדי לפטור את  הקבלן מהחובות המוטלות עליו מכח הדין לניהול  9אין באמור בסעיף  9.0
זה ינוהל בנוסף לכל יומן אחר שינוהל על  9יומן עבודה באתר, ומובהר כי היומן שינוהל על פי סעיף 

 ידי הקבלן על פי כל דין.

 משרד לשימוש המפקח .15

הבניה, ובמקום שאושר על ידי הקבלן יקים, על חשבונו, תוך שבוע ימים מקבלת צו התחלת העבודה, באתר 
 המפקח, משרד עבור המפקח, בהתאם להוראות התנאים המיוחדים אשר מצורפים להסכם זה על נספחיו

 . ובכפוף להוראות על דין 
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 הכנה לביצוע העבודה -פרק ד' 
 

 בדיקות מוקדמות .11

לביצוע העבודות ו, כל נתון הנוגע על הקבלן לבדוק, ורואים אותו כאילו בדק, לפני הגשת הצעת 11.1
לרבות את אתר הבניה וסביבותיו, את מהות העבודות וטיבן, את טיב הקרקע, את מקום קווי 
המים, הביוב, התיעול, החשמל, הטלפון, ואת מקורות המים, החשמל והטלפון המסופקים לאתר 

ם את כמויותיה הבניה והספקיהם, מבנים וגדרות קיימים, הכבישים ודרכי הגישה לאתר הבניה,
וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את השירותים שיהיה זקוק להם, את 

, ורואים לבדוק ליו השירותים שיהיה עליו לספק לקבלנים הממונים, בהתאם לתנאי ההסכם, וכן ע
ביצוע להצעת הקבלן  כל מידע ונתון הדרוש לשם ביצוע העבודות או לשם מתן , בדק אותו כאילו 

או  םנים האמורים, כוליודות והקבלן יהא מנוע מלטעון טענות או מלתבוע תביעות בקשר לעניהעב
על הקבלן לבדוק ורואים אותו כאילו בדק וקיבל הסברים לשביעות רצונו לגבי כל הפרטים  חלקם.

הדרושים לו לביצוע העבודות ובכלל זה עבודות שתבוצענה על ידי הקבלנים הממונים, והוא יהיה 
מלטעון כי ביצוע עבודות אלה מונע ממנו, באיזה שהוא אופן, את ביצוע העבודות על פי  מנוע

 הוראות הסכם זה.

את לכשיתקבלו, וכמי שבדק הבניה,  יק את היתרובדיעל הקבלן לבדוק, ורואים אותו כמי ש 11.5
התוכניות, לרבות המידות שבתוכניות וההתאמה בינן לבין המצב הקיים במציאות באתר הבניה, 

ם הנזכרים בהם וכי שוכנע, על יסוד הבדיקות יוכן את יתר מסמכי ההסכם לרבות התקנ
מהווה  שתיקבע בהסכם זה, התמורהובס"ק זה, כי  לעיל 11.1המוקדמות שערך, כאמור בס"ק 

רווח  לרבות תגמול הולם בגין סיכונים והערכות בלתי מדויקות וכןהוגנת לקבלן )מלאה ותמורה 
הוגן עבור ביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו עפ"י ההסכם, הכל בהתאם להוראות ולדרישות 

 .הממוניםקבלנים העבודות  ניהול ופיקוחת בו ובכלל זה התמורה עבור תאום והכלול

 ודרכי ביצוע לוח זמנים .15

 ימים מחתימת ההסכם, יגיש הקבלן לוח זמנים מוצע לאישור המפקח. 15בתוך  15.1

הזמנים לא צורף להסכם, לקבוע לוח  אם לוחו ,המפקח רשאי לשנות את לוח הזמנים ולעדכנו 15.5
זמנים על מנת להתאימו לקצב הדרוש להשלמת העבודות בהתאם לתנאי ההסכם, והקבלן ימלא 

ידי המפקח ויפעל לביצוע העבודות על פיו מיד עם קבלתו. הקבלן  בע עלאחר לוח הזמנים שנק
ימציא למפקח לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים בקשר לדרכי הביצוע וללוח הזמנים, לרבות רשימת 

מבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר האמור על ידי מתקני העבודה ו
מפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן בח הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפק

 פי ההסכם. מאחריות כלשהי המוטלת עליו על

צוע יאם מסיבה כלשהי לא צורף לוח זמנים להסכם, רואים את הקבלן כמתחייב להשלים את ב 15.3
 .מועד סיום העבודותלהעבודות עד 

צוע עבודות נוספות יובין עקב ב צוע העבודות בין עקב הוראות סעיף זהילוח הזמנים לבב כל שינוי 15.1
יהא תקף רק אם להלן,  60או עקב פקודת שינויים על פי סעיף  ,להלן 59או שונות על פי סעיף 

 .יעשה בכתב ובאישור מוקדם בכתב על ידי  החברה

 סימון ומדידות .13

אום עם המפקח, לסמן ולקבוע את המיקום המדויק לגבי כל חלק מהעבודות יהקבלן חייב, בת 13.1
 .ולקבל את אישור המפקח למיקום

ימת יבוצענה בשטחים בהם קתאת הקבלן כאילו לקח בחשבון שהעבודות נשוא הסכם זה  רואים 13.5
תאי בקורת, עמודי חשמל, כבלי חשמל וטלפון וכן מערכות מסוגים שונים.  ,צנרת מכל סוג שהוא

מיקום שנקבע על ידי הקבלן. במקרה שיתברר ביקורת בהחברה, באם ברצונה בכך, רשאית לערוך 
יקום הנכון של העבודות, על הקבלן יהיה להתאים את המיקום למיקום כי הקבלן סטה מהמ

 שיקבע על ידי המפקח וכל ההוצאות תחולנה על הקבלן.



52  
 

מודד  באמצעות על פי דרישה מאת המפקח, מדידה יבצע הקבלן, העבודותתחילת ביצוע טרם  13.3
המפקח  ע"י מודד מוסמך. אישור וחתומה מאושרתמצב קיים,  יגיש למפקח תכניתומוסמך 

התוכנית תהווה רקע לחשבונות  .לתוכנית זו תהיה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הנמקה
 במידת הצורך ועל פי שיקול דעת המפקח.

בכל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לבין מדידת הקבלן, יגיש הקבלן ערעור למפקח לא יאוחר  13.1
טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות . תחילת ביצוע העבודות בפועליום מיום  12מאשר תוך 

לתוכניות  םתיקוניהיה ונדרשו  כלשהישתובאנה לאחר מכן, לא תשמשנה בסיס לתביעה כספית 
 הם ירשמו על גבי התכניות ויאושרו בחתימת שני הצדדים.

 
 

 ארעיים, דרכי גישה ארעיות  מבנים ומתקנים .11

דרשנה לביצוע העבודות לרבות יארעיות שתמתקנים ועבודות  לן יספק וירכיב, על חשבונו,קבה 11.1
פיגומים, מערכות תימוך, ואמצעים אחרים הדרושים לביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבלן 

הקבלן יבטיח שמתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים לשם קבלת העומסים  .פי ההסכם-על
. ם המחייבים ולהוראות כל דין, וייבנו בהתאם לכל התקניאשר להם נועדו ומתאימים למטרותיהם

הקבלן ירכיב, יחזק, יחזיק, יחדש, ויחליף את המתקנים הארעיים האמורים, הכל בהתחשב 
ישא באחריות מלאה ובלעדית ירכי הבטיחות בעבודה, ובהוראות הדין והרשויות המוסמכות וובצ

וצאה ממפולת או הארעיים האמורים ולכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כת ליציבותם של המתקנים
 תקלה אחרת כלשהי שתחול, ויתקן ללא דיחוי, כל נזק כאמור.

 על כל מתקנים ארעיים או מבנים ארעיים אחרים שעל הקבלן להתקין ההוראות דלעיל יחולו גם 11.5
או לבנות בהתאם להוראה מפורשת כלשהי הכלולה בהסכם, והקבלן יתקין או יבנה כל מתקנים 

במועד  -ראה האמורה ובמועד הנקוב בה, ואם לא נקוב מועד , בהתאם להומוראו מבנים כא
 ידרש על ידי המפקח.יהדרוש או במועד כפי ש

ים, אביזרים ומתקנים שישמשו לביצוע רעל הקבלן לדאוג למקומות אחסון מתאימים לחומ 11.3
  ממונים.על ידי קבלנים קבלני המשנה והן העבודות הן על ידו והן 

שורת פנים וכריזה באתר על מנת לאפשר שליטה נוחה ומהירה על הקבלן יקים ויתחזק מערכת תק 11.1
ביצוע העבודות על ידו ועל ידי קבלנים ממונים וגורמים אחרים. הקבלן יגיש לאישור המפקח את 
תכנון מערכות הפנים והכריזה שעליו להתקין באתר. הקבלן יתקין על חשבונו, מצלמות באתר 

ו החברה, אשר יוכלו לשדר אל משרדי החברה את בכמות ובפריסה לפי הוראות המפקח ו/א
 הפעילות באתר.

 ב ומניעת הפרעות ונזקים לתנועה"תיקון נזקים לדרכים, צינורות או כיו .12

עול, יהקבלן אחראי לכך שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, ת 12.1
תוך כדי ביצוע העבודות, או עקב ביצוע  נורות להעברת דלק או מובילים אחריםיחשמל, טלפון, צ

נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע  העבודות, בין שהנזק או הקלקול
ת רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות והעבודות, יתוקן על חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביע

עול, חשמל, טלפון, ימים, ביוב, ת המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת
 כיוצא בהם.ונורות להעברת דלק או מובילים אחרים יצ

להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום  עבודות יתעורר הצורךביצוע הלצורך אם  12.5
באמצעי שימוש הקבלן  יעשהנזק לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון, צינור, כבל וכיוצא בזה, 

 .הדרושים לצורך העברת החפץ האמור -דים הגנה מיוח

 

  מים וחשמל לביצוע העבודות .16

 

 הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לאספקת המים והחשמל לביצוע העבודות. 16.1

רכי ביצוע והחברה איננה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן באתר הבניה מקור מים וחשמל לצ 16.5
 נרטור לביצוע העבודות.ות.  ידוע לקבלן כי ייתכן ויצטרך לספק על חשבונו גהעבוד
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הקבלן מתחייב להתקין על חשבונו את מוני המים והחשמל למדידת צריכת המים והחשמל של  16.3
הקבלן, אולם אם התקינה החברה מקור מים ו/או חשמל באתר והעמידה אותם לרשות הקבלן, 
ישלם הקבלן לחברה את ההוצאות שהוציאה להתקנת מקור המים והחשמל. בכל מקרה, הקבלן 

ישא בהוצאות הצריכה של המים, החשמל וכל התשומות שתידרשנה לביצוע העבודות ובמהלך י
ביצוען עד להשלמתן. על הקבלן להקים מבנה ללוח החשמל ולמונים לשביעות רצון חברת החשמל 

 והחברה.

 

כל ההוצאות הכרוכות בחיבור אתר הבניה למקור מים וחשמל כאמור ובצריכת המים והחשמל  16.1
ע העבודות, יחולו על הקבלן. החברה לא תהיה אחראית כלפי הקבלן לעיכובים, לצורך ביצו

הפסקות ו/או הפרעות באספקת המים והחשמל ועל הקבלן לדאוג בעצמו להבטחת אספקה סדירה 
 של מים וחשמל לצורך ביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבלן עפ"י ההסכם

 
 התחייבויות כלליות -פרק ה' 

 הסבת ההסכם .17

, לרבות כל זכות או הימנו להעביר או לשעבד את ההסכם, או כל חלק להסב,אין הקבלן רשאי  17.1
 אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.כל סכום שיגיע לקבלן על פיו, ו חובה מכח ההסכם

לעיל ומאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע העבודות בשלמותן  17.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  17.5
לקבלי המשנה ביצוע העבודות, מ חלקים ,משנה ניקבללרשאי למסור יהא הקבלן על פי הסכם זה, 

שם לצד שמו של כל אחד  המפורטים ברשימה המצורפת להסכם, ובתחומי הביצוע המפורטים
מקבלני המשנה. מסירת עבודות אחרות או מסירת עבודות לקבלני משנה אחרים מאלה 

הן   בכתב ומראשהסכמת החברה המפורטים בנספח להסכם, תיעשה אך ורק לאחר שתינתן לכך 
 ,הקבלן עובדי לתחום הביצוע בו יועסק על ידי הקבלן. מובהר כי העסקתהן לזהות קבלן המשנה ו

בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה 
 לאחר.משום מסירת ביצוע העבודות או חלקן 

עיל אין ההסכמה האמורה מטילה ל 17.2במפורש לקבלן כאמור בס"ק  הסכמתהנתנה החברה את  17.3
בויותיו לפי ההסכם יחבות כלשהי על החברה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחי

 והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה ועובדיהם.

קיבל מראש ובכתב את  לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי אלא אם  רהקבלן מתחייב לא למסו 17.1
אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה אישור החברה ו

 .1969-תשכ"טבנאיות 
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 זכויות יוצרים וקניין רוחני  .10

עם  -ם טרם הוכנוכל הזכויות בכל תוצר של העבודות, לרבות, דגם, שרטוט ותוכנית אשר הוכנו, וא 10.1
היווצרותם, לפי דרישות החברה אשר יש בהן כדי להביא לידי ביטוי ו/או כדי ללמד על תהליכי 
ייצור, סודות מסחריים וכל נושא לקניין רוחני השייכים לחברה, הינם רכושה הבלעדי של החברה, 

 ות לחברה בלבד. וכי כל זכויות הקניין, זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת בהן תהיינה שייכ

החברה רשאית לעשות כל שימוש ואו שינוי כלשהם, בכל עת, לרבות במהלך ביצוע העבודות, בכל  10.5
תוצר של העבודות, לרבות הבניין ועיצובו ומראהו החיצוני ו/או הפנימי, ככל שיעלה על דעתה, 

מי מטעמו,  לרבות שינוי, שכפול, העתקה ושימוש לעבודות נגזרות ו/או נוספות, והקבלן ולכל
מוותרים בזאת על כל זכות ביחס לתוצר של העבודות כאמור, ולא תשמע מפי הקבלן כל טענה מכל 

 סוג ומין שהוא הנוגע לאמור בסעיף זה.

שלום אחר תהקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה ו 10.3
מני מסחר או זכויות דומות אחרות, תוך יגמים, סשיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מד

ידי -ות, או עקב השימוש במתקני העבודות, במכונות או בחומרים שיסופקו עלדובכדי ביצוע הע
מני מסחר או זכויות אחרות יהקבלן, ואם יהא צורך בקבלת רשות שימוש בפטנטים, מדגמים, ס

 ורה.בם עכאמור, יהא הקבלן אחראי לקבלת הרשות האמורה ולתשלו

במידה והחברה תחשוב שיש בכך צורך, הקבלן מתחייב לחתום על הצהרה בנוגע לזכויות יוצרים  10.1
לעיל,  בנוסח  המקובל אצל החברה ולהחתים את כל מי מטעמו,  18.1וקניין רוחני, כאמור בסעיף 

לרבות קבלני המשנה, על ההצהרה כאמור. הקבלן לא יחל בביצוע העבודות בטרם יחתום על 
 ההצהרה כאמור.

הקבלן מתחייב למסור לחברה את התוכניות וכל עותק שלהן מיד עם דרישתה הראשונה של  10.2
בכל מקרה יעשה כן כתנאי מוקדם למסירת תעודת השלמה החברה וללא תנאי מכל סיבה שהיא, ו

 סופית לפרויקט. 

 מציאת עתיקות .19

על כל גילוי עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן  19.1
לזמן, וכל על גילוי חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, אשר יתגלו באתר 

יחולו הוראות החוק, ועם גילויים ינהג הקבלן בהתאם להוראות החוק והוראות המפקח. הבנייה, 
הקבלן יודיע לחברה ולמפקח מיד לאחר גילוי עתיקות כאמור, וימתין להוראות כיצד לנהוג בעניין 

 זה.

מובהר להלן כי עקב גילוי עתיקות כאמור, עלולים להיווצר  19.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  19.5
עיכובים בלוחות הזמנים בשל עבודות, לרבות חפירות שתידרשנה עפ"י פקודת העתיקות ועל 

המפקח  הקבלן להביא עיכובים אלה בחשבון. מובהר להלן כי בשל עיכוב כאמור שיאושר על ידי
הפסקת  לא תשולם כל תוספת או הוצאות בגין העיכוב ועל הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי תחול

 . על כך וידה ולא ישולם לו פיצועב

 תשלום תמורת זכויות הנאה .55

צוע ימוש במדרכה לצורך ביאם יהא צורך לביצוע העבודות בקבלת זכות הנאה או שימוש כגון: ש 55.1
דוח עוגנים מתחת יבקרבת בנינים קיימים, או ק רך, או ביצוע עבודותעבודות, או הצרת כביש, או ד

ינים קיימים, כבישים עירוניים או מדרכות עירוניות, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות ילבנ
יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ואחראי לתשלום תמורתה, הכל כפי  -דומה 

 .שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן
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 פגיעה בנוחות הציבור .51

הקבלן יבטיח שלא תגרם במהלך ביצוע העבודות פגיעה בנוחות הציבור או הפרעה לזכויות  51.1
ביש, דרך, שביל, מקום ציבורי או רכוש ציבורי כלשהם. שילמה השימוש או המעבר של כל אדם בכ

יעה גהפ החברה לאדם או גוף כלשהו שזכותם נפגעה, כאמור לעיל, סכום כלשהו כפיצוי על
יום מקבלת דרישתו הראשונה לכך  35תוך ברה כל סכום כאמור, חבהאמורה, יחזיר הקבלן ל

של  ו"דה לפיצוי כאמור, לרבות שכ"ט עברה על הגנתו מפני תביעחבצירוף הסכום שהוציאה ה
ממנו לחברה כאמור לעיל, יחשב סכום  החברה, וכל עוד לא שילם הקבלן לחברה את הסכום המגיע

 .כחוק זה כחוב המגיע לחברה מהקבלן עפ"י ההסכם, אשר ישא ריבית והצמדה

לתי סביר מציוד בעל הקבלן להשתמש אך ורק בציוד בניה המתאים לתקנות למניעת מפגעים )רעש  51.5
תקנות " )להלן: 1995 –ותקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( התש"ן  1979-בניה( תשל"ט

 "(. למניעת מפגעים

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, כולל שימוש במשתיקי קול, כיסויים אקוסטיים, מחיצות  51.3
אקוסטיות וכו', במידת הצורך, על מנת שהרעש הנגרם עקב ביצוע העבודות, לא יעלה על הערכים 

 המירבים המותרים בהתאם לתקנות למניעת מפגעים.

 התאמה לתקנות ולדרישות .55

דות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות, הוראות, חבות קבלת רישיונות וכו' של רשות עבו 55.1
מוסמכת כלשהי, לרבות רשות ממשלתית, עירונית או אחרת )להלן: "דרישות"(, יבוצעו לאחר 

 מילוי הדרישות ובהתאם לאותן דרישות, והקבלן אחראי למילוין המלא והמדויק של דרישות
 אלה.

 סודיות  .53

סכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של הסכם זה, על כל מרכיביו, וכל קבלן מה 53.1
מידע על החברה אשר הגיע ו/או הגיע לידיעתו, עקב ביצועו של הסכם זה, לא לגלותו לצד שלישי 

וראות סעיף זה יחולו אף על כל מי השתמש בו אלא לצורך הביצוע של הסכם זה. הכלשהו ולא ל
ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה, ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין  שמועסק על

 עשתה ע"י הקבלן עצמו.נ כאילו

במידה והחברה תחשוב שיש בכך צורך, הקבלן מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות  53.5
ה, על כלפי החברה בנוסח המקובל אצל החברה ולהחתים את כל מי מטעמו, לרבות קבלני המשנ

ההתחייבות לסודיות בנוסח המקובל אצל החברה. במקרה כאמור הקבלן יהיה אחראי כלפי 
 החברה על קיום התחייבות זו על ידי מי מטעמו כאמור. 

 הקבלן מתחייב להחתים על התחייבות דומה כל קבלן משנה שיועסק על ידו בביצוע העבודות. 53.3

 
 , נזיקין וביטוחהשגחה –פרק ו' 

 הקבלןהשגחה מטעם  .51

ועד למתן תעודת השלמה לכל העבודות על ידי  הוראת החברה על התחלת העבודהמעת מסירת  51.1
צוען או יבמקום העבודות ככל שיהיה דרוש לבנוכח לן או בא כוחו המוסמך בהמפקח, יהיה הק

 ידרש על ידי המפקח, במשך כל שעות העבודה מדי יום וישגיח ברציפות על ביצוע העבודות.יככל ש

למפקח ולחברה על כל נזק  ,פה לחברת הביטוח-יהיה אחראי לדווח מייד בכתב ובעל הקבלן 51.5
 .שיתגלה במקום העבודה ללא קשר לסוג הנזק או הגורם לנזק

הופך הקבלן  ,ותדובה ועד מתן תעודת השלמה לכל העדובעה הוראת החברה על התחלתעם מסירת 
פקודת )להלן בהסכם זה: " 1975 - תש"ל )"תופס" במובן פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש

"( ויהיה אחראי בלעדי להשגחה, אחזקה, טיפול ושמירת כל העבודות שנעשו הבטיחות בעבודה
ידו וע"י קבלנים ממונים וגורמים אחרים -בשטח כעבודות הכנה ולגבי כל העבודות המבוצעות על

אליו אשר בהם  בשטח האתר ו/או בשטחים והדרכים הסמוכים והגובלים באתר והמובילים
 ממונים.ידי קבלנים -ידו ו/או על-בהם יבוצעו העבודות על ישתמש לצרכיו ו/או
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בדן שייגרמו לבנין ו/או לעבודות ו/או למוצרים ו/או לציוד ואו או/הקבלן יהיה אחראי לכל נזק  51.3
מכל סיבה היא ו/או לשאר הדברים הדרושים לביצוע העבודות, בין אם על ידו או על ידי אחרים, 

תוך כדי ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו ו/או של העובדים לרבות כל נזק או אבדן שייגרמו 
ידו ו/או של כל -משנה, של עובדיו או המועסקים על-ידו ו/או מטעמו או של כל קבלן-המועסקים על

ידי הקבלן על ויושלם שייגרם יתוקן וכל אבדן וגורמים אחרים כלשהם. כל נזק  ממוניםהקבלנים ה
 מפקח.העל חשבונו, תוך הזמן שייקבע על ידי 

לעיל תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  24.3הוראות ס"ק  51.1
 .לאחר מתן תעודת ההשלמה ידו בתקופת הבדק, אף שבוצעו על

 בטיחות .52

. החברהכל הנמצאים באתר  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של 52.1
שאינם נאותים להפסיק את עבודתו של הקבלן, ובמידה וזו נעשית בתנאי בטיחות  תרשאי החברה

 ת המפקח. מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישו או אינם

הקבלן ימנה מנהל עבודה רשוי הממונה על הבטיחות, יודיע על מינויו למשרד העבודה או לכל  52.5
 רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, וימציא העתק הודעותיו לחברה.

ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך ולקבלת כל אישורים הנדרשים על פי כל דין עבור ציוד הקבלן  52.3
חסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני רציפות הארקה לציוד שבשימושו כולל: מנופים, מד

נייד וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודות שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק 
מוסמך, ולא יכניס ו/או יחזיק באתר העבודות כל ציוד או מתקן המחייבים אישור ו/או בדיקה 

 לאותו רכיב.כאמור מבלי שיהא בידו אישור תקף 

נזק רכוש הוצאה, הקבלן יהיה אחראי בלעדי כלפי החברה ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל  52.1
ו/או , לחברה ומי מטעמה, ליועצים שייגרם לעצמו ו/או לעובדיואו הפסד או גוף, ו/או לכל אובדן 

ביצוע ו/או עקב , ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, כתוצאה תאגידלכל צד שלישי כלשהו, אדם או 
 .ם ו/או כתוצאה ו/או עקב הפרת התחייבויותיו כלפי החברהאו בקשר אליה העבודות

הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שיוטלו ו/או יחולו על  52.2
ק המפורטים לעיל או כתוצאה מהם, ויתקן על חשבונו לאלתר כל נז םמהאירועיבגין איזה  חברהה

 או המפקח. חברהלעשות כן על ידי ה שיידראם 

הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  52.6
ובתקנות בטיחות בעבודה  ,1900 – חדש(, ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

ולמלא אחר כל קביעת  1901 –תשמ"ד  )גיהות תעסוקתית ובריאות הצביור והעובדים באבק מזיק(
 . והעבודות  חיקוק , פסיקה או דין בנוגע לנושא הבטיחות

ל הוראות הבטיחות והגהות בעבודה וכל את כויקיים, ר ייכוידאג כי כל מי מטעמו, ם, יייקהקבלן  52.7
ר קשב פי כל דין, תקן ורשות, לרבות הוראות משרד העבודה-הוראה רלבנטית אחרת הנדרשת על

לספק לעובדיו את  ןלבקבכלל זה, מתחייב ה. ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה עם
 כל הציוד הדרוש לצורך ביצוע העבודות בהתאם להנחיות.
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 הרחקת עובדים והגבלת כניסה לאתר הבניה .56

המפקח בדבר הרחקתו מאתר הבניה של כל אדם המועסק על ידו  ותכל דרישאחר הקבלן ימלא  56.1
או שאינו מוכשר למלא תפקידו או  ,באתר הבניה, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה

לא יחזור הקבלן  ,שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור
יה. ההוצאות הכרוכות בהרחקתו של כל אדם להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר הבנ

 הקבלן ידאג להחליף אדם שהורחק כאמור. כאמור, לרבות פיצויי פיטורין, יחולו על הקבלן.

 רה, גידור, אמצעי זהירות וקיום הוראות כל דיןשמי .57

על העבודות, המוצרים, הציוד,  ,כל שעות היממהבמשך  ,הקבלן יהיה אחראי על חשבונו לשמירה 57.1
 .צוע העבודותיוכל אשר מובא לאתר לצורך ב

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לספק על חשבונו גידור ושאר אמצעי זהירות  57.5
ונוחיותו של הציבור, ככל הדרוש על פי דין ו/או הוראות המפקח ו/או רשות מוסמכת,  ולביטחונ

הקבלן יבצע את העבודות תוך שימוש  ולקבל לכך היתרים של הרשות המוסמכת על חשבונו בלבד.
  מלא של השטח מתחת לאזור העבודה. איטום של אזור העבודה ופח אטום בכיסוי 

תקנות, צווים או דרישות הרשויות  ות להוראות הכלולות בחוקים,הקבלן יבצע את העבודות בכפיפ 57.3
המוסמכות, והקבלן ימציא למפקח אם יידרש לכך, אישור בכתב על דבר התאמת העבודות, או 

לגרוע מהאחריות המוטלת על הקבלן על פי ההסכם  חלקן לדרישות הרשויות המוסמכות. מבלי
בכל האמצעים הדרושים  ,על חשבונו יפעל, הקבלןלגבי שלמות העבודות ושמירתן מפני כל נזק, 

פני השפעות אקלימיות לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מלשם הגנה על חומרים 
התקנת סידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי שמש, כיסוי שטחי בטון טרי להגנה מפני גשמים 

ניום וכיוצא ימוצרים מורכבים כגון אלומיבטיח הקבלן על חשבונו הגנה על  ,כןכמו וכיוצא באלה. 
באלה, וינקוט על חשבונו בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל חומר, מלאכה או מוצרים, הכל 

 או בהוראות המפקח.ו/בכפיפות לדרישות הכלולות במסמך ממסמכי ההסכם 

 , מתחייב הקבלן:לעיל  27.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  57.1

דין ח ולקיים במלואן ובמועדן את כל ההתחייבויות המוטלות על מבצע העבודות מכ 57.1.1
  ין בטיחות בעבודה, לרבות מסירת כל הודעות ונקיטת כליכלשהו הקובע הוראות בענ

 נקיטתן דרושה על פי דין האמור, או כנובע ממנו.צעד שמסירתן או 

שיונות ותשלום יכל הוראות הדין בדבר מסירת הודעות, קבלות, היתרים ור אחרלמלא  57.1.5
 רות. גמסים וא

על עצמו את החובות מקבל הקבלן  ,לצורך ביצוען של העבודות על פי הסכם זה 57.1.3
ת הבטיחות בעבודה פקודב כאמור ,מנהל העבודה והמעביד ,המוטלות על מבצע הבניה

וכן לפי כל דין אחר העוסק  1921 -קוח על העבודה תשי"ד יולפי חוק ארגון הפ
בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או 

 שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות

 .ו/או שיכללו בהם

הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות הממונה על הבטיחות,  כן יהיה-כמו 57.1.1
ככל שיידרשו, ויודיע על מינויו למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכוח כל 

 דין, עם העתק לחברה.

הקבלן משחרר את החברה מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו  57.1.2
 בייחרת העובדים ורווחתם כאמור לעיל, ומתבקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמי

לפצות ו/או לשפות את החברה עבור כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או תשלום 
 שיידרשו ממנה ו/או שיוצאו על ידה לכיסוי כל האמור לעיל.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה ו/או המפקח אינם "מנהל העבודה" כמוגדר בחוקים  57.1.6
ת בגין בטיחות בעבודות תחול על מנהל העבודה כמוגדר לעיל. וכל האחריות המשפטי

 רה.בהקבלן יודיע על מינוי מנהלי עבודה כנדרש בחוק וימציא העתק הודעותיו לח

חובה זו תחול על הקבלן גם כמקרה של הפסקה ו/או הקפאה זמנית או אחרת של  57.1.7
 העבודות ו/או חלק מהן מכל סיבה שהיא.
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 חבות ושיפוי בנזיקין  .50

על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש ו/או הפסד אשר עלולים  המלאה הקבלן ישא בחבות  50.1
להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או גוף )מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות 

לפעילותו של הקבלן על פי במשרין או בעקיפין לחברה ו/או למי מהבאים מטעמה( בכל הקשור 
 .ו/או לביצוע העבודות  הסכם זה

החברה לשלם על פי פסק דין  אותם תחוייב הקבלן מתחייב לשפות את החברה, במלוא הסכומים 50.5
מכל מין וסוג שהוא נזק בגין  בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או , ושינתן שלא עוכב ביצועו 

על פי הסכם זה ו/או  שעיתה קשורה במישרין או בעקיפין, לפעילותו של הקבלן הפסדבגין ו/או 
הוצאות סבירות אשר החברה נשאה בהן לשם התגוננות מפני מלא הוכן בגין  לביצוע העבודות. 

התביעה כאמור. החברה תודיע לקבלן בהקדם אודות קבלת כל דרישה ו/או תביעה בגין האמור 
כאמור מעת קבלת תביעה או התראה  ברישא של סעיף זה לעיל ותאפשר לקבלן להתגונן מפניה.

ולקזז כל סכום  החברה רשאית לעכב כל סכום המגיע לקבלן ממנה עד לקבלת פסק דין חלוטתהא 
שנפסק בפסק דין חלוט ומלא ההוצאות בהן נשאה החברה מהסכום המעוכב ו/או המגיע לקבלן 

 ממנה.

 

 

  פיצויים ושיפוי תשלום .59

הקשור במשרין או הקבלן מתחייב לפצות כל אדם שסבל פגיעה, אובדן או נזק )לרבות מוות(  59.1
, ולשלם לו כל סכום המשתלם בעקיפין, לפעילותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או לביצוע העבודות

נגרם נזק כאמור לחברה, מנהליה ו/או  .פי כל דין כפיצוי בקשר לאובדן, פגיעה או נזק כאמור-על
דיה ו/או באי כוחה, יחשב כל סכום אשר על הקבלן לשלמו לחברה עפ"י סעיף זה, כל עוד לא עוב

פי הסכם זה. חוב זה ישא ריבית והצמדה, החל מהיום -נפרע במלואו, כחוב המגיע מהקבלן על
 .של התהוות החוב ועד לתשלומו בפועל הראשון

שילמה החברה לאדם כלשהו פיצויים כלשהם עקב אובדן, פגיעה או נזק שהקבלן אחראי להם,  59.5
ך, כל סכום יום מקבלת דרישתה לכ 35לעיל, יחזיר הקבלן לחברה, תוך  29.1כאמור בסעיף 

תביעה כאמור, לרבות  שהחברה שילמה כאמור, בתוספת הסכום שהחברה נשאה בגין הגנתה מפני
דינה של החברה וכל עוד לא שילם הקבלן סכום זה, ייחשב הסכום כחוב המגיע -שכ"ט עורך

 .כחוק לחברה מהקבלן עפ"י הסכם זה. חוב זה ישא ריבית והצמדה

או בכל הוראה אחרת  פרק ו'ת בהוראות סעיף זה ובהוראות כי אין לראו ובהרממען הסר ספק ל 59.3
במסמכי ההסכם הדנה בחובת הקבלן לשמור על כללי בטיחות ולבצע את העבודות בהתאם 
להוראות כל דין ותוך מניעת פגיעה, אובדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או תאגיד, או 

את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו בקיומן של הוראות אלה על ידי הקבלן, כדי לשחרר 
עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין או להגבילה באיזה צורה אחרת שהיא או כדי להטיל על החברה 

 אחריות כאמור.

הקבלן משחרר את החברה מכל אחריות וחובה החלה על מעביד ו/או מעסיק כלפי עובד ו/או  59.1
יות וחובה כאלה בכל מקרה שלא ח הוראת חוק וכל דין שהוא, והוא שישא באחרומעסיק מכ

 רם נזק מסוג כלשהו בגין האמור לעיל.גתקוים הוראת דין כאמור ו/או שי

הקבלן מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שיגרם לה לרבות נזק שיגרם לה על ידי צו הריסה  59.2
החברה תהא רשאית לקזז  יה של הקבלן מהוראות ההסכםיו/או צו מניעה ו/או קנס כתוצאה מסט

 כל קנס או נזק שנגרם לה מהסכום המגיע לקבלן ממנה.
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 לבדיקת יועץ ביטוח ביטוח .35

 העל עצמ תנוטלשהחברה מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ומבלי  35.1
ביטוח עבודות קבלניות העבודות יבוטחו בהחברה כי ה אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מצהיר

   .''(ביטוח העבודות הקבלניותבהמשך )להלן: '' כמתואר
בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בו, יכלול 

 -ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

   נזק לעבודות -פרק א'  35.1.1
במשך עבודות באתר ביצוע העבודות לשייגרם ביטוח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי 

ואמצעים  , כליםחל על ציוד אינו. למען הסר ספק, מודגש כי פרק זה ןתקופת ביצוע
, כאשר חובת ביטוחם מוטלת על עבודותאחרים המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע ה

 ן. הלל 35.9.5-ו 35.9.1פים הקבלן כאמור בסעי

   אחריות כלפי צד ג' -פרק ב'  35.1.5
בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש המבטח חבות על פי דין יות כלפי צד שלישי ביטוח אחר

של  סךב, בגבול אחריות תוך כדי ביצוע העבודות באתר העבודות שעלולים להיגרם
  בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר ע"פ הפרק.₪  3,255,555

   אחריות מעבידים -פרק ג'  35.1.3
העוסקים בביצוע העבודות, על פי פקודת המבטח חבות מעביד כלפי עובדיו ביטוח 

הנזיקין, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם באתר ביצוע 
לתובע, ₪  17,255,555ל גבול אחריות שהעבודות, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, ב

בר לכל לאירוע ובמצטבר ע"פ הפרק. למען הסר ספק, יצוין כי השיפוי ע"פ הפרק חל מע
  סכום המשולם או אמור להיות משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 

כי ביטוח העבודות הקבלניות חל במשותף על עבודות קבלניות נוספות  מובהר בזאת 35.1.1
 המבוצעות מטעם החברה באתר ביצוע העבודות. 

ביטוח העבודות הקבלניות יורחב לשפות גם את הקבלן ואת קבלני המשנה הפועלים מטעמו,  35.5
משכר  5.6 % -לתמורת התחייבות הקבלן לשלם לחברה, על פי דרישתו הראשונה, סכום השווה 

הקבלן, כהשתתפותו בהוצאות עריכת ביטוח העבודות הקבלניות. מבלי לגרוע מחובת הקבלן 
לשלם לחברה את השתתפותו בביטוח העבודות הקבלניות ע"פ דרישת החברה, החברה רשאית לפי 

פי הסכם זה ו/או -לנכות את הסכום המגיע כאמור מהתשלומים החלקיים עלשיקול דעתה הבלעדי 
  מתשלום החשבון הסופי.

בכפוף להתחייבות הקבלן לשמירת סודיות, הקבלן יהא רשאי בשעות העבודה הרשמיות של  35.3
החברה ולאחר תיאום מראש לעיין במשרדי החברה בעותק מפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות. 

קיים את תנאי ביטוח העבודות הקבלניות במלואם ולהודיע בכתב לחברה מיד עם הקבלן מתחייב ל
החברה פי ביטוח העבודות הקבלניות. -היוודע לו על כל אירוע העשוי להוות עילת תביעה על

שיבוצע את הזכות לבצע שינויים בביטוח העבודות הקבלניות, אולם כל שינוי  הלעצמ תשומר
הכיסוי הניתן מבחינתו של  להוות שינוי לרעה בהיקףשיש בו כדי בפוליסה במשך תקופת הביטוח 

 הקבלן יובא לידיעתו בכתב.

כל תביעה או דרישה  הםכי לא תהיה ל , בשמו ובשם קבלני משנה מטעמו,קבלן מצהיר ומתחייבה 35.1
בקשר לתוכן או היקף ביטוח  ההבאים מטעמ/או מי מו או טענה מכל מין וסוג כלפי החברה

 יםמאשרכאמור ועל כל תביעה או דרישה  יםמוותר םוה ,יות והכיסוי הניתן על ידוהעבודות הקבלנ
  מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. יםמנוע ויהי םכי ה

הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויותיהם על פי ביטוח  35.2
וח העבודות הקבלניות ובכלל זה כמו כן מתחייב הקבלן לקיים את תנאי ביט העבודות הקבלניות.

להודיע בכתב לחברה ולמבטח מייד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש עילה לתביעה ע"פ 
 ביטוח העבודות הקבלניות.

מי מטעמו או ע"י או הנגרם לאדם המועסק על ידי הקבלן או  הנגרם לפרויקטבקרות מקרה ביטוח  35.6
הקבלן באופן בלעדי  ישא, מהפועלים מטעמואו מי באחריות הקבלן ו/הנגרם לצד ג' כלשהו 

  על הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. יםת העצמית )בהתאם למקרה( החליוההשתתפו מיבסכו
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בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח  35.7
עביר החברה לקבלן כספים תהמבוטח על פי פרק א' של ביטוח העבודות הקבלניות, לעבודות, 

מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מאת המבטח )אם ובמידה שיתקבלו( עד לגובה הסכום שיידרש 
לקימום האבדן או הנזק, כפי שאושר ע''י המבטח והשמאי מטעמו, זאת בהתאם להתקדמות 

; וזאת בכפוף יכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסההקבלן בשיקום האבדן או הנזק ובנ
 לתנאי השעבוד כפי שייקבעו )במידה וייקבעו( עם הבנק המלווה )אם וככל שקיים(.

פי לוח הזמנים המקורי של -ההתחייבות לעריכת ביטוח עבודות קבלניות הינה לתקופת הביצוע על 35.0
נותרו עבודות כלשהן לביצוע על ידי הקבלן, העבודות. היה ובמועד סיום תקופת הביצוע המקורית, 

פי בחירתה, להצהיר על הארכת תוקף ביטוח העבודות -מכל סיבה שהיא, אזי רשאית החברה על
הקבלניות או להורות לקבלן כי יערוך על חשבונו, ביטוח עבודות קבלניות על שמו, על שם קבלני 

תרו לביצוע בפרויקט, וזאת בהיקף משנה מטעמו ועל שם החברה, המבטח את עבודות הקבלן שנו
" של כלל חברה 5515כיסוי אשר לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי טופס הפוליסה המכונה "ביט 

  לביטוח בע"מ )או נוסח פוליסת "ביט" המקביל לו במועד עריכת הביטוח(, על כל הרחבותיו.
 

ידי הקבלן ו/או -ו עלבמקרה כזה, יכסה הביטוח כאמור את מלוא ערכן של העבודות שטרם בוצע
₪  7,555,555טרם נמסרו לידי החברה, ויכלול פרק אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות של לפחות 

לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח וכן פרק ביטוח אחריות מעבידים בגבול אחריות של לפחות 
קודם לכל ביטוח  לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפרק. עוד יצוין כי הביטוח יהיה₪  17,255,555

אחר הנערך על ידי החברה וכי הביטוח לא יבוטל ולא ישונה לרעה אלא אם תשלח לחברה הודעה 
 יום מראש.   65על כך בדואר רשום, לפחות 

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן, על חשבונו  35.9
"(, במשך כל תקופת ביטוחי הקבלןהמפורטים בהמשך )להלן: "הוא, לבצע ולקיים את הביטוחים 

להלן, אשר הקבלן  30.9.4)למעט ביטוח חבות המוצר כאמור בסעיף פעילותו על פי ההסכם 
חל ממועד המסירה של חלק כלשהו מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מתחייב לעורכו ה

 חמש שנים מתום הפרויקטבמשך תקופה נוספת של כן והמוקדם מבין המועדים(,  –מהעבודות 
)ביטוח חבות המוצר וביטוח  35.9.2 -ו 35.9.1נים קט פיםלעניין הביטוחים המפורטים בסעי

  להלן:אחריות מקצועית( 

רכוש אחר כל ציוד ופיזי ובלתי צפוי את ההסיכונים המבטח מפני אבדן או נזק  ביטוח כל 35.9.1
)ואשר לא נועד להוות חלק בלתי ו/או מטעמו עבורו  ו/אוהמובא לאתר על ידי הקבלן 

, (. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יכסה ביטוח זה גם כלי הרמה, פיגומיםמהעבודותנפרד 
על זכות תחלוף כלפי החברה  וכלי עבודה כלשהם. הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור ציוד

וכל גורם אחר היועצים , , וכן כלפי כל הקבלניםה )לרבות קבלני משנה(וכל הבאים מטעמ
אדם שגרם לנזק בן לא יחול לטובת  כאמורויתור ה הקשור לביצוע הפרויקט, אולם

  בזדון.

ח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד המכני ביטוח ציוד מכני הנדסי המבט 35.9.5
 הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתורו/או מי מטעמו.  המובא לאתר על ידי הקבלן וההנדסי

, וכן כלפי כל ה )לרבות קבלני משנה(וכל הבאים מטעמחברה על זכות תחלוף כלפי ה
לא  כאמורויתור ה וכל גורם אחר הקשור לביצוע הפרויקט, אולםהיועצים , הקבלנים

  אדם שגרם לנזק בזדון.בן יחול לטובת 

עבודות, כולן או מקצתן, בעת ייצורן או הרכבתן על ידי הביטוח אש מורחב המבטח את  35.9.3
, מפני אבדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, לאתר העבודותמטעמו מחוץ מי הקבלן או 

תבקעות צינורות, פגיעה התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים וה
  על ידי כלי טיס, פגיעה על ידי כלי רכב, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.

 
מובהר בזאת כי היה וכלל העבודות מבוצעות באתר ביצוע העבודות בלבד, אזי הקבלן 

 זה לעיל.  30.9.3אינו חייב בעריכת ביטוח אש מורחב כאמור בסעיף 
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לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה, ₪  7,555,555  ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות של 35.9.1
המבטח חבות על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת 

נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות. הביטוח יורחב  הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או
לשפות את החברה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליה בכל הקשור לפגיעה 
גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות 

ר מתאריך תחילת הקבלן כלפי החברה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוח
 15פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי 
  כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

 
הניתן על  היקף הכיסוי הניתן על פי ביטוח חבות המוצר כאמור אינו נופל מהיקף הכיסוי

 פי נוסח הפוליסה הידוע כ"ביט" במהדורה הרלוונטית נכון למועד עריכת הביטוח. 

לאירוע ובמצטבר על פי ₪  3,255,555ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של  35.9.2
הפוליסה, המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה 

או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מטעמו במשך תקופת הביטוח בגין מעשה 
במסגרת ביצוע העבודות. הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או 
מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה. 

ן הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבל
חודשים מתום תוקף  15ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף 
 זה.

וכי מבטחו של  החברה ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י 35.15
ביטוחי הקבלן  יכללוכמו כן,  החברה. כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיוותר על יהקבלן 

אלא אם כן מסר הביטוח, במשך תקופת  יבוטלו ולא יחול בהם שינוי לרעהפיו לא -תנאי מפורש על
בנוסף יכללו ביטוחי הקבלן  יום מראש. 65הודעה על כך, בדואר רשום, לפחות  המבטח לחברה

אי הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא תגרע סעיף על פיו הפרת תנ
מזכויות החברה לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הפוליסות וכי הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי 

  .הביטוח עבור הפוליסות ולנשיאה בהשתתפויות עצמית החלות על פיהן

ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן או היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים  35.11
לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח 

ייכלל סעיף בדבר ויתור על לעניין ביטוח רכוש הנוסף כאמור, כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים 
לעניין ביטוחי חבויות ו/או משלים בכל ביטוח נוסף ה, ווהבאים מטעמהחברה זכות תחלוף לטובת 

החברה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה ו/או מחדל יורחב הביטוח לשפות את 
 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת

וכתנאי לביצוע  ימים ממועד חתימת הסכם זה 7תוך  הקבלן מתחייב להמציא לידי החברה, 35.15
 , את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספחהעבודות

, כשהוא חתום בידי מבטחו. בכל מקרה של "(אישור עריכת הביטוחאישור עריכת ביטוח )להלן: "
התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה, ולדרישת החברה, מתחייב -אי

להתאימם להוראות הסכם זה. מוסכם  ם לשינוי הביטוחים האמורים במידת הצורךהקבלן לגרו
במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ו/או בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו 

בדיקתו ו/או בשינויו בכדי להוות אישור בדבר התאמתו למוסכם ולא יטילו אחריות -ו/או באי
ולא יצמצם את אחריותו של הקבלן על פי ההסכם או על פי  המי מטעמ על  ו/או כלשהי על החברה

   דין.
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד כאמור בסעיף זה לעיל -למען הסר ספק מובהר בזה כי אי

פי הסכם זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות -אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על
ובנוסף אף מוסכם במפורש כי החברה תהיה זכאית לעכב כל  םהתחייבויות בדבר לוחות זמני

  תשלום לקבלן על פי שיקול דעתו הבלעדי באם לא יומצא אישור עריכת הביטוח במועד.
 

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי החברה  11-לא יאוחר מ
פת ביטוח נוספת. הקבלן מתחייב לחזור את אישור עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקו

ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת 
 .לעיל. 35.9עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 
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או עומד לחול בו , מבוטלבכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה, כי מי ביטוחי הקבלן עומד להיות  35.13
כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך את אותו ביטוח מחדש , שינוי לרעה

 השינוי לרעה של הביטוח ביטול או היום לפני מועד  35 לפחות ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,
 כאמור.

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי הקבלן, לשלם את דמי הביטוח במועדם ולא לעשות כל  35.11
כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה  מעשה שיש בו

על פי ביטוחי הקבלן, ובכלל זה להודיע  החברה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות
פי -ולמבטח, מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על  בכתב, לחברה

  ביטוחי הקבלן.

לעיל, מתחייב הקבלן כי בגין כל אחד מכלי הרכב אשר ישמשו  30.11האמור בסעיף מבלי לגרוע מ 35.12
 הבאים:עבודות )אם ישמשו( יערכו הביטוחים הלשם ביצוע אותו ו/או את מי מהפועלים מטעמו 

פי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח -ביטוח חובה המבטח חבות הטעונה ביטוח על 35.12.1
 .1975-חדש[, התש"ל

 ביטוח מקיף אשר יכלול את התנאים המיוחדים הבאים: 35.12.5

גבול האחריות בפרק אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( לא יפחת מסך  35.12.5.1
 בגין נזק אחד.₪  565,255

)רכוש( יורחב לכסות נזקי גוף אשר אינם פרק אחריות כלפי צד שלישי  35.12.5.5
 מבוטחים במסגרת ביטוח חובה.

הביטוח יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי  35.12.5.3
, , וכן כלפי כל הקבלניםה )לרבות קבלני משנה(החברה וכל הבאים מטעמ

אולם הויתור כאמור  וכל גורם אחר הקשור לביצוע הפרויקט,היועצים 
 אדם שגרם לנזק בזדון.בן ול לטובת לא יח

משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד,  , אך לא רק,למען הסר ספק המונח "כלי רכב" כולל גם 35.16
 .מנופים ניידים וכלי הרמה ניידים אחרים

ה )לרבות את החברה ואת כל הבאים מטעמ , בשמו ובשם הבאים מטעמו,הקבלן פוטר במפורש 35.17
 , מכל אחריותהפרויקטלביצוע  וכל גורם אחר הקשורהיועצים  ,, וכן את כל הקבלניםקבלני משנה(

עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו לנזק אשר  לאבדן או
ו/או עבורם לאתר ביצוע העבודות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות אבדן ו/או נזק 

אדם שגרם לנזק בן פטור מאחריות לא יחול לטובת ה אולםלכלי רכב, לציוד, לכלים ולמנופים, 
  בזדון.

 
כי לאור הפטור המפורט בסעיף זה לעיל, רשאי הקבלן שלא לערוך את הביטוחים  מוסכם בזאת

ובנוסף לכך, לעניין הביטוח לעיל, במלואם או בחלקם,  35.9.5 -ו 35.9.1המפורטים בסעיפים 
לערוך ביטוחי צד ג' )רכוש( בלבד, במקום ביטוח  רשאי הקבלןלעיל,  30.15.2 המפורט בסעיף

 . מקיף

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם לעניין בטיחות, הקבלן מתחייב לקיים את האמור בנוהל ביצוע  35.10
המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הקבלן מצהיר בזאת כי עבודות בחום 

ידוע לו כי אי קיום הנוהל על ידי הקבלן והבאים מטעמו עלול לפגוע בזכויותיו על פי ביטוח 
 העבודות הקבלניות. 

וראות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות וה
החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים 
הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל 

  תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 

 וקבלנים ממונים קבלני משנה ,ובדיםע -פרק ז' 
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 ןח אדם על ידי הקבלואספקת כ 35.19

הקבלן מצהיר כי הנו בעל עסק נפרד ואין הוא משתלב בעסקי החברה בכל צורה שהיא.  35.19.1
ום דבר מן האמור בהסכם כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לקבלן, ובין אין בש

קבלני משנה  ממונים,החברה לעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ובכלל זה קבלנים 
 ועובדיהם.

ח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את והקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כ 35.19.5
דבר אחר הכרוך בעבודתו ובהעסקתו ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם, וכל 

 , לרבות אישורי העסקה כדין.ח אדם כאמור בביצוע העבודותושל כ

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תשמע מפי הקבלן כל טענה מכל סוג ומין שהוא  35.19.3
הנוגעת לבקשת הארכת לסיום ביצוע העבודות ו/או תשלום כספי מכל סוג ומין שהוא 

ו/או אי הופעת פועלים לעבודה מכל סיבה שהיא. למען הסר הנובע ממחסור בפועלים   
ספק, הקבלן לא יעסיק בביצוע העבודות מכל סוג שהוא, פועלים שעלולה להיווצר 

 ביחס להם בעיה של זמינות עקב אירועים ביטחוניים.

לא יפחת  –הקבלן מתחייב כי השכר )לרבות תנאים סוציאליים( שישלם לעובדיו  35.19.1
 ק, לרבות לגבי שכר המינימום. מהשיעור הקבוע בחו

 

 תנאים להעסקת עובדים 35.55

הנאמר בפרק זה בא להבטיח שביצוע העבודות יתנהל ללא הפרעות ולהוסיף על חובות הקבלן ולא  35.51
לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על החברה כלפי המועסקים על ידי הקבלן או כמטיל על 

 מחדליהם של מועסקים כאמור.החברה אחריות לתנאי עבודתם או למעשיהם או 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ממדרגה ראשונה במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות  35.55
שיון או היתר לפי כל דין, יתוך המועד הקבוע לכך בהסכם ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר

ין, וכן מתחייב הקבלן יענשיון או היתר כאמור, לפי היחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר
להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה באתר הבניה בשעות העבודה הרגילות על 
מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי ההסכם 

 לקבלן.

ה לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוק 35.53
 . 1929-תשי"ט

טוח שהוא חייב ילאומי את כל דמי הב הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לבטוח 35.51
/או כל חוק שיבוא במקומו, עבורו ועבור ו 1991 -בריאות ממלכתי התשנ"ד טוח יבהם על פי חוק ב

 .ביצועהעובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו בביצוע בעבודות למשך כל תקופת ה

ליים לשלם בעצמו ועל חשבונו ולנכות במלואם את כל המסים והתשלומים הסוציא מתחייב הקבלן 35.52
דין ובין על פי נוהג, לרבות מס הכנסה, מס מקביל, קרן  פי-האחרים החלים עליו ועל עובדיו בין על

 .ביטוח של פועלי בנין וכל קרן אחרת

הקשורים איתו בהסכם כולל קבלני המשנה  ממוניםהקבלן מתחייב לדאוג לכך שגם הקבלנים ה 35.56
 שלו ימלאו אחר כל התנאים להעסקת עובדים.

עפ"י  נדרשורווחתם כ םדיביב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העויהקבלן מתח 35.57
 ו.או פקיד מוסמך כלשהו/או על פי דרישת רשות מוסמכת כלשהי ו/החוק 

 תביצוע והשלמת העבודות ו/או חלק מהעבודואם ימצא שהדבר דרוש ל, לפי קביעת המפקח 35.50
לעבודת לילה  תנאים ייב הקבלן לספק עובדים כאמורחבמועד, בהתאם ללוח הזמנים המאושר, מת

ויעשה כל הדרוש להשגת ההיתרים הדרושים, אם יהיו דרושים ו/או לעבודה במשמרות, הכל כפי 
 עיל יחולו וישולמו על ידו.שיורה המפקח. ההוצאות הנוספות שיהיו לקבלן בגין האמור ל

הרשות בידי המפקח לסרב לאשר מסירת עבודה זו או אחרת לידי בעל מקצוע או קבוצה קבלנית  35.59
 .שאינם מתאימים מנקודת ראות מקצועית
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ר עובדיו תבנוסף לצוות הפועלים, השומרים, המפעילים וכל יעל חשבונו, הקבלן יעסיק באתר,  35.35
 מנהלי הבא:-הצוות הטכנירכי ביצוע העבודה, לפחות את וולצ

, רשום בפנקס המהנדסים שנים בביצוע 15, בעל ניסיון של לפחות מהנדס בנין בכיר 35.35.1
והאדריכלים, הבקיא בביצוע, בתיאום, בניהול ביצוע, בתכנון, בחשבונות ובמדידות 

. המהנדס לפי לן על פי ההסכםבובכל הדרוש לטיפול, לביצוע וקיום התחייבויות הק
 בתור אחראי לביצוע, בתוכנית ההגשה. סעיף זה יחתום

צוות מהנדסים, הנדסאים וטכנאים שיועסקו בביצוע העבודות בכמות שתותאם לצרכי  35.35.5
מבלי למעט מכלליות האמור לעיל, יכלול צוות המהנדסים מהנדס אחראי   העבודה.

לביצוע, מהנדס אחראי לביקורת ומהנדס אחראי לפיקוח עבודות אבן, אשר יהיו 
ביצוע וביקורת ביצוע העבודות וידווחו לרשויות המוסמכות, בהתאם  אחראים על

 לנהלי הרשויות.  

רשום )יש להציג אישור על מינוי מנהל העבודה והודעה למשרד מנהל עבודה כללי  35.35.3
 .שנים לפחות, עם עוזרים בכמות שתותאם לצרכי העבודה 15סיון של יבעל נהעבודה( 

ייבים התמחות מיוחדת בהתאם לצרכי מנהלי עבודה מקצועיים בעבודות המתח 35.35.1
 .העבודה או דרישת המהנדס

 .מדידות וסימונים בעת הצורך מודד מוסמך לביצוע 35.35.2

 מהנדס בטיחות אשר יכין דוחות ביקורת באתר בתדירות שלא תפחת מאחת לחודש. 35.35.6

צג את יבהעדרו של הקבלן, יהיו מהנדסי הקבלן ו/או מנהל העבודה הבכיר בעלי סמכות מלאה לי 35.31
 .הקבלן וחתימתם תחייב את הקבלן

ויהי  חילתה ועד סופה ובכל שעות העבודהתמ נוכח בזמן ביצוע העבודהיהיה  מנהל העבודה הכללי 35.35
 .אחראי על פתיחת וסגירת האתר

מהנדס הבניין הבכיר מטעם הקבלן יהיה מעודכן בכל עת בכל פרטי העבודה המבוצעים והעתידים  35.33
באישור החברה אחרת יוסכם אלא אם ת פעם אחת ביום להתבצע ויבקר באתר העבודות לפחו

 בכתב ומראש.

אלא מנהלי הנ"ל יהיו צמודים לעבודה מתחילתה ועד סופה ובכל שעות העבודה -יתר הצוות הטכני 35.31
וזאת מבלי שהקבלן יהיה רשאי  הקבלן אחרת בכתב ומראש אם יוסכם עםאם נאמר אחרת או 

 .להציב דרישות כספיות נוספות בגין כך

מנהלי לפי שיקול דעתו -מפקח רשאי לפסול מראש ובמהלך ביצוע העבודות כל עובד בצוות הטכניה 35.32
 והקבלן יהיה מחויב בהחלפתו.

למרות האמור בפרק זה, נשאר הקבלן האחראי היחיד לכל העבודה שמבצעים עובדיו, ו/או לכל  35.36
 ממוניםהקבלנים ה המשנה או הקבוצות הקבלניות שלו, או עובדי-נילעבודה שמבצעים עובדי קב

 .תו בהסכםיהקשורים א

 פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם .31

ח אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של ופנקסי כ הקבלן במשך ביצוע העבודות, ינהל 31.1
 כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

ח האדם לשם ובפנקסי כ ן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את הנתונים הנרשמיםלהקב 31.5
ח אדם חודשית, וביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כ

 .הם והעסקתםיסוג, לוקת העובדים לפי מקצועותיהםחעית ויומית, שתכלול את בוש
 
 

 רווחת העובדים .35
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ת, סדרי נוחיות הקבלן מתחייב שיוסדרו, על חשבונו הוא, לעובדים המועסקים בביצוע העבודו 35.1
ומקומות אכילה נאותים באתר הבניה, לשביעות רצונו של המפקח, ובהתאם להוראות 

 .הממשלתיות שבנדון

 

 קבלנים וקבלנים ממונים  .33

אחרות או נוספות בבניין  /או עבודותו הקבלן מסכים שהחברה רשאית לבצע חלק מהעבודות 33.1
שאינן חלק מהעבודות, להלן "עבודות שלא באמצעות הקבלן", באמצעות קבלנים ממונים או 
בעצמה. מבצעי עבודות כאמור שאינם הקבלן לרבות החברה יכונו בהסכם זה "קבלנים ממונים". 

תחייבויות ביצוע עבודות שלא באמצעות הקבלן כאמור לא יהיה בו כדי לשחרר את הקבלן מכל ה
המוטלות על הקבלן על פי הסכם זה לרבות התחייבותו לגבי טיב ואיכות העבודות שיבוצעו על ידו 

ודות או על ידי קבלני המשנה או על ידי הקבלנים הממונים, ולגבי התחייבותו להשלמת ביצוע העב
סכם תיעשה הה עד למועד סיום העבודות. הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי העבודה שעליו לבצע לפי

 .ממונים, לעבודות שתבוצענה על ידי הקבלנים הןהענייבמשולב או במקביל, לפי 

לעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, החברה רשאית להורות לקבלן כי לצורך  33.1בנוסף לאמור בסעיף  33.5
ביצוע חלק מהעבודות ו/או עבודות אחרות או נוספות בבניין, יעסיק הקבלן קבלן משנה ו/או ספק 

 שייבחר ע"י החברה והקבלן יהא אחראי באופן מלא כלפי החברה לקיום כל התחייבויותיהם.

 הקבלנים הממוניםתוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות 33.3
וקבלני המשנה את מלוא שירותי הקבלן הראשי, והוא מצהיר  ממוניםלקבלנים ה ספקוהמפקח, ול

  כי בעת הגשת הצעתו הביא בחשבון את כל העבודות, כהגדרתן לעיל.

לאתר  דרכי גישה ן,שטחי אחסו שטחי עבודה, ממוניםהקבלן מתחייב לפנות עבור הקבלנים ה 33.1
הוראות המפקח ולאפשר להם לבצע את בקשות הקבלנים האחרים ו וכל הנדרש על פי וממנו,

 תפקידם.

על ביצוע העבודות, לרבות על קבלני המשנה והקבלנים  הקבלן יהיה בעל האחריות הכוללת 33.2
 .הסכםמסמכי הכמפורט בהאחרים/ממונים לפי העיקרון של אחריות קבלן ראשי , והכל 

בקשר  חברההובאו לידיעתו מראש עוד בטרם הגיש הצעתו ל 33.5קבלן מצהיר כי הוראות סעיף ה 33.6
  עם העבודות נשוא הסכם זה.

 או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח, וכן הקבלן מתחייב לאפשר לקבלנים האחרים ולכל אדם 33.7
לעובדיהם, לפעול ולעבוד ללא הפרעה הן במקום ביצוע העבודה והן בסמוך אליו, וכן לשתף ולתאם 

ובמתקנים  םבשירותיפעולה אתם ולאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בדרכים, 
או מכל אדם או גוף  ממוניםהקבלנים ה, מן החברהשהותקנו על ידיו, וזאת ללא כל תשלום מן 

 ., מלבד מה שצוין בהסכם זהכאמור לעיל

, או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף ממוניםחילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים ה 33.0
 שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח, והכרעתו תהיה סופית.  ןבענייכאמור,  שאושרו

פרט לקבוע בהסכם על נספחיו ו/או בהסכם , חברהשלום כלשהו מן ההקבלן לא יהיה זכאי לת 33.9
לרבות  לפי סעיף זה במלואן, הקבלן תמורת ביצוע כל התחייבויות המשולש עם קבלן המשנה,

ולרבות בגין אספקת אמצעי  לתשלום עבור תיאום העבודות, או החזר הוצאות שנגרמו לו בשל כך
, ולא תהיינה לו כל תביעות, או ניקיון מלא של האתרשינוע והעמסה לאתר )לרבות מנופים( ו/

בקשר לאמור בסעיף זה. לא יהיה בעבודתם של הקבלנים  חברהטענות או דרישות כלפי ה
הקשור בה, משום צידוק כלשהו, או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע  ןעניי, או בכל ממוניםה

 או המנהל, או הוראות הסכם זה. עבודה כלשהי על ידי הקבלן, או אי מילוי הוראות המפקח

הקבלן יהיה אחראי להצבת ציוד שינוע מכל סוג שהוא למשך כל תקופת הביצוע על פי הסכם זה  33.15
ועל פי כל הסכם שבין החברה והקבלנים הממונים. בגין הצבת הציוד כאמור לא תשולם לקבל 

 תוספת כספית מכל סוג.

 , לאטימותחברהבלן יהיה אחראי בלעדי כלפי הען הסר כל ספק, מובהר בזה, כי בכל מקרה, הקמל 33.11
בוצעו חלק מהעבודות ע"י קבלנים  אםגם  ו,, ולמניעת קונדנסציה )עבוי( בההמבנהמוחלטת של 

 .ממונים
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זה,  הסכםשל תקופת הביצוע לפי  הדחיימובהר ומוסכם בזה, כי לא תינתן לקבלן כל הארכה או  33.15
בעבודה, בשל עבודתם של קבלנים אחרים, או בשל המועד שנקבע להשלמתו של שלב ביצוע  או של

 סיבה אחרת הקשורה בה.

 
 ומלאכה חומרים ,ציוד -פרק ח' 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים .31

החומרים וכל הדרוש לביצוען היעיל של  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את הציוד, המתקנים, 31.1
חרה החברה סטנדרט לחומרים העבודות בקצב הדרוש לפי ההסכם.  במסגרת עבודות הגמר, ב

כדוגמת ריצוף, חיפויים, כלים סניטריים, דלתות ומטבחים אצל מספר ספקים/יצרנים.  בהתאם 
להוראות החברה, מתחייב הקבלן להתקשר עם ספקים אלו.  על התקשרות זו לא תשולם לקבלן 

בהצעתו את כל תוספת ולא יחול כל שינוי במחיר כלשהו.  החברה רואה את הקבלן כמי שכלל 
 העלויות בגין התקשרות זו על פי תנאי הסכם זה ועל פי מחירי היסוד המופיעים בהסכם זה. 

הקבלן אחראי לשלמות כל החומרים והעבודות ועליו לתקן או להחליף באחר על  31.5
חשבונו, ולפי הוראות המפקח, כל חלק של העבודות וכל חומר שיאבד או ייפגם.  

חומרים ו/או עזרים שנמסרו לחברה במהלך ביצוע אחריות הקבלן חלה גם לגבי 
 העבודות.

מחיר המוצר/החומר בשערי המפעל ללא הובלה, פחת, רווח  -"מחיר יסוד" משמע 31.3
 וכיו"ב.

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל חלקי הציוד, החומרים והמתקנים הדרושים לביצוען  31.1
 היעיל של העבודות בקצב הדרוש לפי ההסכם.

מקום בו נדרש במסמכי ההסכם ציוד, שאינו ציוד לביצוע, לרבות ציוד חלקי ופריטי ציוד, בכל  31.2
ות חבעלי נתונים טכניים מוגדרים, לא יורשה הקבלן להשתמש בציוד נ, מכשירים, מכונות, מוצרים

 .בלכך הסכמת המפקח מראש ובכת ןמהמתואר במפרט, אלא אם תינת

 ש הקבלן למפקח את המסמכים המפורטים להלן:לצורך אישור הציוד על ידי המפקח יגי 31.6

לפני הזמנת ציוד הנלקח מסדרת ייצור של יצרן מסוים, יוגש לאישור  -בציוד סטנדרטי  31.6.1
קטלוג של הציוד הנדון אשר יכלול את הפירוט הטכני שלו באופן מלא ומפורט 

 .לשביעות רצון המפקח

ומפרט טכני מושלם  מפורטותיוגשו לאישור תכניות עבודה  -בציוד בהזמנה מיוחדת  31.6.5
 לשביעות רצון המפקח.

תכניות עבודה מפורטות או על בסיס  -בתמיכות, מתלים וחיבורים של ציוד למבנה  31.6.3
  דוגמה מורכבת במבנה.

בציוד שלגביו דרוש אישור של בודק מוסמך לפי הוראות כל דין, לרבות תקן, מותנה  31.6.1
 אישור הציוד במסירת אישור הבודק למפקח.

31.6.2  

יום לפני   12 - , ולא פחות מהוראת החברה על תחילת העבודותיום ממועד  12תוך  31.6.6
ימציא הקבלן למפקח את פרטי ודוגמאות  מועד הזמנת חומרים על ידי הקבלן,

. המפקח יבדוק את , כגון: אריחי ריצוף, קרמיקה, שטחים, חיפוי חוץ וכו'החומרים
יום  35ו את הערותיו, תוך לקבלן את אישורו א פרטי ודוגמאות החומרים, וימציא

התאימו החומרים לדרישות  ממועד קבלת כל הפרטים שידרשו על ידו מן הקבלן. לא
אחרים, או  המפקח, יגיש הקבלן לאישורו של המפקח פרטים ודוגמאות של חומרים

לדרישות המפקח, ולא תהיה לו כל  -יתאים את החומרים שהגיש לבדיקת המפקח 
העבודה, בגין כל המפורט בסעיף זה. כל הדוגמאות להארכת משך ביצוע  עילה

הקבלן לא יעשה  בחדר מיוחד ונעול עד סוף הפרויקט. המאושרות ישמרו ע"י הקבלן
 שימוש כלשהו ללא אישור המפקח מראש ובכתב.

מובהר ומוסכם כי אין בדרישת החברה להגשת/ קבלת מסמכים כלשהם ע"י הקבלן,  31.6.7
כל סוג, מהקבלן אל החברה. אחריות הקבלן לגבי משום לקיחת ו/או העברת אחריות מ

 ביצוע העבודות וכל הכרוך בהן הינה אחריות מוחלטת ומלאה כלפי החברה.
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 המפקח של לאישורו חשבונו על יכיןיספק ו הקבלןלעיל,  34.6.6סעיף  מהוראות לגרוע מבלי 31.7
המפקח.  ידי על שייקבע ובאופן במספר, בצורה ומלאכה מתקנים חומרים, ציוד של דוגמאות
 החומרים וכל לסיומה עד העבודה במקום המפקח של ברשותו תימצא המאושרת הדוגמא

 .שאושרה לדוגמא בהתאם הבחינות מכל יהיו מכן לאחר שתיעשה מלאכה וכל יספק שהקבלן

 והבלעדית המלאה מאחריותו גורע אינו המפקח ידי על מוצרים ו/או חומרים של דוגמאות אישור 31.0
 מוגדר זה שטיב דוגמאות, כפי אותן במתכונת המסופקים והמוצרים החומרים לטיב הקבלן של

 בתקנים. ו/או במפרט

ו/או חללים ו/או חדרים החברה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן הכנת דוגמאות ו/או אביזרים  31.9
פי שיקול דעתו -לדוגמא, המאפיינים את הפרוייקט, כולל כמויות הדוגמאות הנדרשות, והכל על

הבלעדי של המפקח. הקבלן יבצע כאמור בהתאם להוראת המפקח על חשבונו ואחריותו, מבלי 
 שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת מאת החברה.

ת הקבלן מאחריותו לטיב הציוד, לביצוע תקין ולתאום אין האישורים המפורטים לעיל פוטרים א 31.15
 .באתר ממוניםעם קבלני משנה או קבלנים 

עד לקבלת  -יציע הקבלן ציוד אחר לפי הנוהל האמור לעיל  ,פסל המפקח את הציוד או חלקו 31.11
 .אישור המפקח לציוד המוצע

 חומרים וציוד באתר הבניה .32

לאתר הבניה, למטרת ביצוע  ידי הקבלן בסעיף זה "חומרים" פירושם: חומרים שהובאו על 32.1
העבודות, לרבות אביזרים ומוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן ציוד או מתקנים 

 העתידים להיות חלק אינטגרלי מן העבודות.

חומרים שהובאו לאתר הבניה וכן עבודות ארעיות שנעשו בו למטרת ביצוע העבודות והשלמתן  32.5
רוע גכאמור לבעלות החברה, וזאת מבלי ל , לפי המוקדם,עשייתםיעברו בשעת הבאתם או 

בויותיו במלואן בהתאם להוראות ים את התחיימאחריותו של הקבלן לגביהם ומחובתו לקי
 ההסכם.

חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר הבניה למטרת ביצוע העבודות, אין הקבלן רשאי  32.3
רשאי הקבלן להוציא  תב. ניתנה תעודת ההשלמה,הסכמת המפקח בכ ר הבניה ללאתלהוציאם מא

מאתר הבניה את הציוד והעבודות הארעיות השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה, על פי אשור 
 בכתב של המפקח.

32.1  
32.2  

המפקח רשאי להורות, בכל זמן ומזמן לזמן, להוציא מאתר הבניה ציוד או חומרים או דבר אחר  32.6
וכן רשאי המפקח להורות לפרק כל עבודה  ,טעם הקבלןכלשהו שהובאו לאחר הבניה ע"י או מ

ר הבניה את החומרים המפורקים, והקבלן ימלא תר הבניה ולהוציא מאתארעית שנעשתה בא
 .אחרי ההוראות האמורות של המפקח

 37.4 -להלן ו 36.6לסעיף זה וסעיפים  35.6כל אימת שנפסלו ציוד או חומרים על פי הוראות ס"ק  32.7
 35.3 -ו 35.2או הורה המפקח בכתב שהציוד והחומרים שהובאו לאתר הבניה, כאמור בס"ק 

לסעיף זה אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם מאתר הבניה ועם פסילתם 
 .או מתן הוראה כאמור, יחדלו מלהיות בבעלות החברה

ולא  חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ,לוק הציוד או החומריםנקבע בהודעה מועד לסי 32.0
רשאית החברה לאחר הודעה מוקדמת  ,יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן

ימים, למכרם, ולאחר שתנכה ממחירם או כל ההוצאות הכרוכות במכירתם,  7לקבלן בכתב של 
רעון שיווצר. חוב יחייב את הקבלן בכל גת, או תזכה החברה את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר

 .כחוקשל הקבלן לחברה ישא ריבית והצמדה  כאמור

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים שהובאו לאתר, והוא רשאי להשתמש בהם  32.9
רה ב, רשאית החלהלן 68.1לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 

להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי ס"ק זה כפופה 
 כאמור. 67לזכויות החברה על פי סעיף 
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אין אישור שניתן ע"י המפקח על פי סעיף זה מהווה אישור לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,  32.15
כות, סוג ואישור המפקח אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב, אי

וסגולות החומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות ו/או דוגמאות וכן לעבודות המתבצעות תוך 
שימוש בחומרים המאושרים, ולחברה ו/או למפקח לא תהא כל אחריות ו/או חבות בקשר עם 

 האמור לעיל, אף אם נתנו אישורם.

להורות לקבלן להשתמש בביצוע  החברה רשאית בכל עת, לפני הביצוע של עבודות או חלקי עבודות 32.11
העבודות, כולם או מקצתם, במוצרים שיסופקו על ידי החברה. במקרה שמחיר המוצרים 

יקוזז ממחיר היחידה בכתב  ,המסופקים על ידי החברה כלול במחירי יחידה בכתב הכמויות
ים רותיהכמויות מחיר המוצר בצירוף הפרשי הצמדה, ולא תשולם לקבלן כל תוספת לאספקת ש

 לעיל. 34ין אותם מוצרים לפי סעיף גב

 :לעיל, יחולו לגביהם כללים אלה 35.1סיפקה החברה מוצרים בהתאם לאמור בס"ק   32.15

 לביצוע אותן העבודות שתורה לו החברה. הקבלן ישתמש במוצרים האמורים אך ורק 32.15.1

משהוכנסו מוצרים מהמוצרים האמורים למקום העבודות, לא יהא הקבלן רשאי  32.15.5
קיבל רשות מוקדמת בכתב ות אלא אם דובלהוציא אותם, או חלק מהם, ממקום הע

 . מאת המפקח

הקבלן מתחייב שהמוצרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו במוצרים אחרים  32.15.3
 אלא אם כן קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

ידה ושלא השתמש בהם -הקבלן מתחייב להחזיר לחברה את המוצרים שסופקו על 32.15.1
 .האמורים, הכל לפי הוראות המפקחלביצוע העבודות וכן כל עודף ושארית מהמוצרים 

, חייב הקבלן לשלם 35.12.4 סעיף לא החזיר הקבלן את המוצרים או את עודפיהם לפי 32.15.2
ם למחיריהם, בתוספת הפרשי מורתם סכום שייקבע על ידי המפקח בהתאתלחברה 

מהסכום הנ"ל לכיסוי הוצאות החברה ובתוספת מלוא הנזקים  12 %הצמדה, בתוספת 
 .שנגרמו לחברה

מוש בהם לא ימוש במוצרים כאמור, הפחת הכרוך בשיהקבלן אחראי לכך שלגבי ש 32.15.6
יעלה על הפחת המקובל כפי שיקבע על ידי המפקח. הקבלן אחראי לכל אובדן נזק או 

 מעבר לפחת כאמור.חוסר 

אספקת מוצרים על ידי החברה אינה גורעת מאחריותו של הקבלן לטיב העבודות ולשאר  32.13
 התחייבויותיו לפי ההסכם, למעט טיב המוצרים המסופקים כאמור.

 טיב החומרים והמלאכה .36

בהתאם לתקנים  מעולהברמה מקצועית  בטיב מעולה הקבלן מתחייב לבצע את העבודות 36.1
המתאימים ובהתאם לתנאי ההסכם. הקבלן ישתמש בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר 
ובהתאם לאמור בתיאור הטכני, בתכניות, בכתב הכמויות, וביתר מסמכי ההסכם, ובכמויות 

 מספיקות.

 יבוצעו העבודות וייבדקו בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, 36.5
כתקנים הנזכרים במסמכי ההסכם, והכל תוך שימוש בחומרים המתאימים לדרישות ולתנאים 

ואף בדיקותיהם של החומרים ייעשו בהתאם לדרישות ולתנאים  ,המפורטים בתקנים האמורים
ין זה בתקנים האמורים. עבודה או חומר שלגביהם לא מצוינים תקנים במסמכי יהמפורטים לענ

ים הישראלים הקיימים לגביהם, וייבדקו כהתאם לדרישות התקנים יתאימו לתקנ -ההסכם 
הישראלים המתאימים האמורים ואם לא קיימים לגביהם תקנים ישראלים מתאימים, אזי רשאי 
המפקח לדרוש כי יתאימו לדרישות תקנים מקובלים זרים שייבחרו ע"י המפקח, לפי שיקול דעתו, 

ם זרים אלה. חומרים ומוצרים בעלי תו תקן ישראלי ובמקרה כזה ייבדקו בהתאם לדרישות תקני
 ירכשו על ידי הקבלן רק ממפעל בעל תו תקן ישראלי.

הקבלן לא ישתמש לביצוע העבודות אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו מתאימים ע"י המפקח. הקבלן  36.3
חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים והן ביחס לטיבם, אולם לא יהא 

 .ר המפקח לחומרים כלשהם או בבדיקתם על ידו כדי לשמש אישור לטיבםבאישו
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לפני התחלת כל עבודה יגיש הקבלן למפקח לשם אישורו דגימות של החומרים המיועדים לביצועה  36.1
ואם יידרש, יעבירן לבדיקות אל מעבדה מוסמכת ותוצאות הבדיקות יקבעו את מידת התאמתם 

. לגבי חומרים ומוצרים שבדיקתם המוקדמת מצריכה פרק של החומרים לשימוש בביצוע העבודות
זמן ממושך, כגון בטונים, יבטיח הקבלן כי הבדיקות תבוצענה במועד המתאים על מנת שביצוען 
לא יעכב את המהלך התקין של העבודות ולא יוחל בביצוע עבודה תוך שימוש בחומרים ומוצרים 

ת. בנוסף לאמור לעיל, יספק הקבלן על כאמור בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימו
ח וחשבונו הוא ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כ

האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר הבניה או להעברתם לבדיקת  יתרהאדם וכל 
 מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח .

על ידי הקבלן באתר עד למתן תעודת ההשלמה לכל  כל דגימה ו/או דוגמא שאושרה תוחזק ותשמר 36.2
היקף, סוג או כמות  ההוצאות הכרוכות בבדיקת דגימות בכל .העבודות ואז תימסר לחברה

 .שיידרשו ע"י המפקח, כפי שיידרשו על ידו מדי פעם בפעם, יחולו על הקבלן

אושרו וכל שות החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן לאתר הבניה יתאימו מכל הבחינות לדגימ 36.6
יה בטיבם עשויה לגרום, לפי דרישת המפקח, להפסקת העבודה ולסילוק מיידי של הציוד, יסט

משך עד שהקבלן יביא לאתר הבניה תיהחומר או המוצר הפסולים מאתר הבניה. הפסקת העבודה 
חומר או מוצר בטיב מאושר ובכמות מתקבלת על דעת המפקח. האחריות המלאה והבלעדית 

העבודה כאמור תחול על הקבלן והכל בנוסף ומבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות  להפסקת 
 הסכם.ב

אישורי המפקח על פי סעיף זה אינם גורעים במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן  36.7
לטיב, איכות, סוג וסגולות החומרים המסופקים ע"י הקבלן ו/או קבלני המשנה שלו והעבודות 

 ו/או קבלני המשנה שלו. המבוצעות על ידו
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 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .37

רו בו, ולפי הוראות בהקבלן יסלק מזמן לזמן מאתר הבניה את עודפי החומרים והאשפה שנצט 37.1
 .יןיהמבצעים עבודה באתר ובבנ ממוניםכולל אשפה של קבלנים  ,נוספות של המפקח

לאתר ין ילוק פסולת מאתר הבניקיון וסיהאחראי הבלעדי לבצוע עבודות נ הראשי יהיההקבלן  37.5
באמצעות עובדיו מדי יום ביומו  הראשי הפסולת יעשה ע"י הקבלן פינוי. סילוק פסולת מורשה כדין

באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה הצטברות של ערמות פסולת ולכלוך בכל שטחי הבניה 
 באחריותובי עבודות קבלני המשנה, גם לג עבודות הניקיון ייעשו  .ללא יוצא מהכללואתר העבודות 

ניקה ו/או לא פינה הקבלן את הפסולת ממקום  ולשביעות רצון המפקח. לא של הקבלן הראשי
ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של המפקח ותוך תקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה 

בכל דרך  12%בתוספת  המפקח לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את ההוצאות מהקבלן 
ביחס לנזקים  חברהבמקרה זה לא יוכל הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא נגד ה לחברה.שתיראה 

כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת. לשנגרמו לציוד, לחומרים, למבנים הארעיים או 
ן הוא מעיקרי ההסכם בהתייחס לאפשרות של שרפות ונזקים ימודגש כי ניקוי פסולת הבני

. הקבלן יציג על פי דרישת צאה מאי פינוי פסולת באופן רצוף במהלך כל משך הקמת הפרויקטכתו
 החברה, אישורים על סילוק הפסולת לאתרים המורשים ע"י הרשויות.

מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את אתר הבניה וסביבתו ויבצע את השפשוף והניקוי של  37.3
המפקח יש לשפשפם ולנקותם לרבות הרצפות, הדלתות אותם חלקי העבודות שלפי הוראות 

והחלונות, יוריד כתמי צבע וכל סימני לכלוך מחלקי העבודות השונים, וימסור את העבודות 
 לחברה כשהן נקיות ומתאימות למטרתן, לשביעות רצונו של המפקח.

 :המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה 37.1

 -ל חומרים כלשהם מאתר הבניה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה על סילוק כ 37.1.1
 בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים האמורים מתאימים לתפקידם.

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים שנפסלו כאמור  37.1.5
 .לעיל 37.4.1 סעיףב

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם, הותקן או  37.1.3
הורכב על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד 

 לתנאי ההסכם.

יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל  37.4 ס"ק ו של המפקח לפי חכו 37.2
 .אישור שניתן על ידו או תשלום שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים

לעיל, תהא החברה רשאית לבצעה על חשבון  37.1ראת המפקח לפי ס"ק לא מילא הקבלן אחר הו 37.6
הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה, והחברה תהא רשאית לנכותן מכל 

יגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. חוב זה ישא סכום ש
 כחוק. ריבית והצמדה

לן מאתר ביוציא הק ,יום ממועד מתן תעודת ההשלמה בגין ביצוע כל העבודות 12 -יאוחר מלא  37.7
מאתר הבניה את הציוד ועודפי החומרים, יפרק כל עבודה ארעית ויוציא את החומרים המפורקים 

וסביבתו יהיו נקיים ומסודרים   הבניה ויסתום את בורות הסיד באופן שהעבודות, אתר הבניה
 יעות רצונו של המפקח.וראויים לשימוש מידי  למטרתם, הכל לשב

 לעיל. 37.6לא ביצע הקבלן את האמור בס"ק זה יחולו הוראות ס"ק  37.0

 ממוניםגם לגבי עבודה של קבלנים  ויחול 37.7 -ו 37.3 םבסעיפי ותמפקח האמורההוראות  37.9
 ה.בניה המבצעים עבודה באתר

 העבודות שנועדו להיות מכוסים בדיקת חלקי .30

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסרתו של חלק כלשהו של העבודות שנועד להיות מכוסה או  30.1
 .מוסתר, ללא קבלת הסכמתו המוקדמת של המפקח
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ר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק תהושלם חלק של העבודות שנועד להיות מכוסה או מוס 30.5
יעזור ויאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור של  האמור מוכן לבדיקה, והקבלן

 העבודות, בטרם יכוסה או יוסתר.

ויעשה חורים בכל חלק של העבודות, לפי הוראות המפקח, לצורך  ,יקדח קידוחים ,הקבלן יחשוף 30.3
רנו הקבלן לקדמותו לשביעות רצון המפקח. לא מלא יבדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחז

שוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים חלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק זה, רשאי המפקח להקב
 עצמו או באמצעות אחרים בחלק האמור של העבודות, ולאחר מכן להחזירו לקדמותו.ב

 לעיל, תחולנה על הקבלן. 38.3 בס"קההוצאות הכרוכות בעבודה הנזכרת  30.1

הוצאות החלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי החברה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  30.2
 .שהוא ו/או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת או נוספת. חוב זה ישא ריבית והצמדה

 שילוט .39

, יעמיד הקבלן במקום ביצוע העבודה, הוראת החברה על התחלת העבודותמועד הים מן ימ 7תוך  39.1
 שלטים כלהלן: על חשבונו לעין במקום בולט

על גבי מתקן שניים על שלושה מטר כל אחד,  -ממתכת, בגודל  ,יםמודולר יםשלט 5 39.1.1
המפקח, אשר יכלול את הפרטים ידי  שילוט מרכזי בכניסה לשטח במקום שיקבע על

, המפקחים, שם הקבלן הבאים: מהות העבודה המתבצעת, שמות המתכננים, היועצים
המבצע, וכל פרט אחר שייקבע לצורך זה על ידי המפקח ובאישורו, וכן "תמונה" צבועה 

 של הפרויקט )הדמיה( על פי עיצוב גרפי של האדריכל.

את הפרטים  שלט על גבי או בסמוך למשרדי הקבלן במקום ביצוע העבודה, אשר יכלול 39.1.5
ומס'  מענו , מספר רישיון,כמבצע הבניה, שם מנהל העבודה -הקבלן ומענו  הבאים: שם

 המפקח.  , וכל פרט אחר שיקבע לצורך זה על ידיטלפון

פח צבוע  כמושלטים אלה יהיו מחומרים עמידים, ) 39.1.3
 מטר, ובצורת עיצוב 3X4ומסגרת מתכת( במימדים של 

 המפקח.להנחיות  הכל בהתאם ובכפוףגרפי 

דרש על ידי משרד העבודה, ארגון הקבלנים, והמפקח, על יעוד יעמיד הקבלן כל שלט שנדרש או שי 39.5
 הנחיותיו של כל אחד מהם, וכן כל שלט אזהרה הנדרש על פי דין. פי

ישלם  את השלטים ו להצבת  הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מן הרשויות המוסמכות 39.3
 .לשם כך והכרוכים בכךכל התשלומים הדרושים 

 –במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולניקיונם של השלטים, לחידושם או להחלפתם  39.1
 ניזוקו, ובתום העבודה ידאג לפירוקם ולסילוקם ממקום ביצוע העבודה. אם

העמדת השלטים ע"י הקבלן תעשה רק לאחר קבלת אישור הקונסטרוקטור, לגבי עמידות השלטים  39.2
 נסטרוקציה עליה יותקנו, לרבות בפני מזג אויר.ומבנה הקו

החברה תהיה רשאית להתקין בעצמה או על ידי מי מטעמה, במקום הקבלן, את השלטים  39.6
 האמורים, ובמקרה ותעשה כן, תקוזז מסכום התמורה על פי הסכם זה, עלות התקנת השלטים.

מתחייב להישמע לכל החברה תהיה רשאית להתקין שלטי פרסום בתחום אתר הבניה והקבלן  39.7
  הוראותיה בנושא התקנתם.
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 מהלך ביצוע העבודות –' טפרק 

  אופן ביצוע העבודות  .15

הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות על חשבונו ועל אחריותו בלבד )לרבות השלמת העבודות עד  15.1
אכלוס ותעודת גמר( המאפשר  1וכולל תקופות הבדק והאחריות, קבלת היתר, קבלת טופס 

בהתאם להיתרי הבניה כדין שייתקבלו מאת הרשויות המוסמכות, כולל שינויים אפשריים כפי 
ללא תוספת תשלום ובהתאם לתנאי הסכם זה,  וכל זאת  שיידרשו על ידי הרשויות המוסמכות

הרישיונות וההיתרים, הוראות המפקח והוראות הרשויות המוסמכות, ובהתאם להוראות לתנאי 
והתקנות  1962-דיני הבטיחות בעבודה, חוק התכנון והבניה התשכ"הכל דין, לרבות אך לא רק, 

, תקנות למניעת מפגעים )מניעת 1995 -תקנות למניעת מפגעים )איכות אויר(, התשנ"ב מכוחו,
קבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה ו/או המפקח ה. 1990 –מחצבה(, התשנ"ח זיהום אויר ורעש מ

אחר וכל  ו/או מי מכוחם אינם "מנהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין
ל הקבלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ע טית בגין בטיחות בעבודות תחולהאחריות המשפ

כקבלן ראשי ויראוהו כ"מבצע בניה" ו/או "קבלן ראשי" מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות 
לעניין התקנות, והוא נוטל על עצמו את כל החובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה. עם 
התקשרות החברה עם קבלנים ממונים כמפורט בתנאי הסכם זה, יחולו על הקבלן כל החובות 

תם של הקבלנים הממונים כאמור. מבלי וההתחייבויות עפ"י הפקודה והתקנות הנובעות מעבוד
לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל האישורים לצורך הצבת אמצעי 

 הרמה ושינוע ו/או פיגומים כנדרש לביצוע העבודות, וכל זאת על חשבונו בלבד.

ביותר, תוך הקבלן מתחייב לבצע ולפקח על העבודות במיומנות ובמומחיות ראויים וברמה הטובה  15.5
כדי נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים, על מנת למנוע פגיעה בכל אדם ו/או יחיד ו/או רכושו, 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לספק על חשבונו גידור ושאר אמצעי זהירות 

מוסמכת, ונוחיותו של הציבור, ככל הדרוש על פי דין ו/או הוראות המפקח ו/או רשות  ולביטחונ
ולקבל לכך היתרים של הרשות המוסמכת על חשבונו בלבד.  הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע 
לו כי רמתן, איכותן וטיבן של כל העבודות הקשורות והכרוכות בביצוע הפרוייקט על פי הסכם זה 
 הינן עיקרו, בסיסו ויסודו של הסכם זה, וכי החברה לא היתה מתקשרת עימו בהסכם זה אלמלא

 התחייבותו האמורה כדלעיל.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר נספח הנחיות בדבר שמירה על איכות  15.3
 הסביבה אשר מצורף להסכם זה כנספח.

הקבלן מתחייב לגרום לכך שתוך כדי ביצוע העבודות, לא תחסמנה הדרכים שבסביבות האתר, ולא  15.1
בדרכים ובמדרכות שמסביב לאתר הבניה. להובלתם של יווצר מכשול או קושי לתנועה הרגילה 

משאות מיוחדים יתקבל תחילה רישיון מתאים מאת הרשות המוסמכת, אך מבלי לגרוע מכלליות 
האמור לעיל תעשה בחירתם של הדרכים, כלי הרכב וזמני ההובלה כך שתצומצם ככל האפשר 

  ההפרעה וימנע נזק כל שהוא לדרכים.

סמוכים ה , ככל שישנם,כדי ביצוע העבודות לא יגרם נזק לבניינים אחרים הקבלן מתחייב כי תוך 15.2
ולבעלי העסקים הפועלים בסביבת האתר, למתקנים לרבות כבישים, מדרכות, רשת מים,  לאתר

עול, ביוב, חשמל, טלפון, מובילים אחרים, עצים, צמחיה וכד' ואם יגרם נזק כזה יהיה יניקוז, ת
מנע מכל הפרעה בשימוש של כל אדם ישבונו. כמו כן מתחייב הקבלן להעל חובתיקונו הקבלן חייב 

  אחר בנכסיו.

לא יחרגו מהשטחים שנמסרו  ממוניםהקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או הקבלנים ה 15.6
  לעבודה או להתארגנות. הםל

, בין היתר על הקרקע  רוםבהקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודות לא יגרם נזק לצד שלישי  15.7
כמתחייב ומתקנים מעל לגובה המותר או ללא תאורה ואמצעי בטיחות  , מנופיםהצבת אנטנות ידי

 על פי החוק.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר נספח נוהל ביצוע עבודות בחום אשר  15.0
 מצורף להסכם זה כנספח.
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יקט יועברו לבעלותו העפר שיפונה על ידי הקבלן כתוצאה מביצוע עבודות החפירה באתר הפרו 15.9
ת וההיתרים הנדרשים מאת ולשימושו הבלעדי של הקבלן, הכל בכפוף לקבלת כל הרישיונו

א התשלומים, ככל הרשויות המוסמכות ולנהליהן לרבות מינהל מקרקעי ישראל וביצוע מלו
שיידרשו מהקבלן, לרבות תמלוגים ו/או אגרות שפיכה. היה והקבלן יצטרך לפנות פסולת מאתר 

צוע העבודות, יציג הקבלן על פי דרישת החברה, אישורים על התשלומים שביצע, כמויות בי
הריסות ופסולת שפונו בפועל לאתרים מורשים ע"י הרשויות וכן אישורים על הטמנות באתרים 

 המורשים כאמור.

במעמד ביצוע המסירה הסופית של העבודות לחברה וכחלק בלתי נפרד הימנה וכתנאי לקבלת  15.15
את המסמכים ו/או  ו/או לחברה , מתחייב הקבלן למסור למפקחנספחהשלמה, כמצוין ב תעודת

 :)אלא אם אישרה החברה לקבלן בכתב כי הם אינם רלוונטיים( האישורים בכתב הבאים

/ העבודות ועל גבי ( של כל חלקי המבנהAS MADEשלושה עותקים של תכניות עדות ) 15.15.1
 מדיה מגנטית/ דיגיטלית.

המים של הרשות המקומית, על תקינות מערכת המים ו/או הביוב אישור מחלקת  15.15.5
 וחיבורה לרשת המקומית המתאימה.

כאשר ביצוע העבודות כולל עבודות פיתוח כלליות )קוי ביוב, מים, ניקוז  .תעודת גמר 15.15.3
אישור/ים של  –או תיעול; קוי בזק, טלביזיה בכבלים; עבודות תשתית וכבישים; 

החשמל ו/או משרד התקשורת ו/או כל גוף רשמי, או  הרשות המקומית ו/או חברת
( הכל "הרשות"רשות אחרת שצריכה לקבל ולאשר את העבודה/ות לפי הדין )להלן: 

לפי המקרה, הכולל אישור הרשות על בדיקת העבודות, תקינותן וקבלתן ע"י הרשות 
 לשביעות רצונה.

 ./ מפקח או מנהל הפרויקטאישור המתכננים 15.15.1

 .בל את העבודות )דיירים/ מזמין/ רשות(הגורם המקאישור  15.15.2

 כל אישור אחר, ככל שיידרש ע"י הרשויות. 15.15.6

 מתן רשות לקבלן לבצע את העבודות .11

ובתנאי שהקבלן המציא לחברה את הוראת החברה על התחלת העבודות לא יאוחר מאשר עד מועד 
תן החברה ילפי ההסכם, תטוח ומלא אחר כל התחייבויותיו המוקדמות יהערבויות הבנקאיות ופוליסות הב

 .רשות לקבלן לבצע את העבודות באתר על פי ההסכם

 קצב ביצוע העבודות .15

אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתן או  15.1
יודיע  -השלמת שלב משלביהן לפי לוח הזמנים בזמן הנקוב, או תוך הארכה שניתנה לשם כך 

בכתב על כך והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת  המפקח לקבלן
 .העבודות או שלב משלביהן לפי לוח הזמנים ויודיע למפקח בכתב על האמצעים

אינם מספיקים בכדי להבטיח  42.1היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק  15.5
יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים   ,את השלמת העבודות או שלב משלביהן לפי לוח הזמנים

 שלדעתו יש לנקוט בהם, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.

רשאית החברה לבצע את העבודות, כולן או  42.2לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק  15.3
מקצתן, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות 

עבור הוצאות  12%נכות את ההוצאות האמורות, בהוספת רשאית לגבות או ל בכך, והחברה תהא
כלליות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת 

זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים  או נוספת. לצורך ס"ק זה תהא לחברה
 וש כזה. חוב זה ישא ריבית והצמדההנמצאים במקום העבודה וזאת ללא תשלום תמורת שימ

 .כחוק

פי שנקבע כלהחיש את קצב ביצוע העבודות מ ,צורך, לדעת המפקח, בכל זמן שהואככל שיהיה  15.1
תחילה, יפנה המפקח אל הקבלן, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות 

ע גהמפקח לצורך זה, בנוכמבוקש על ידי המפקח וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות 
 .לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה
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 .42.3, תחולנה הוראות ס"ק 42.4 לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק 15.2

היה המפקח סבור כי הקבלן מחיש את הקצב של ביצוע העבודות או שלב משלביהן  15.2.1
צוע עבודות על ידי קבלנים ימעבר לדרוש ויש בכך כדי לפגוע בתאום או בדרך אחרת בב

ה של הקבלן, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להאט את קצב או קבלני משנ ממונים
 ין זה.ישמע להוראות המפקח בעניביצוע העבודות או חלקן והקבלן יהיה חייב לה

זכות בכל תביעה שהיא של הקבלן מכל סוג שהוא, לרבות תביעה כספית לא תזכה את הקבלן  15.6
 .להפסיק ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות

 סיום העבודותשינוי במועד 

, המחייבת לדעת הקבלן ביצוע של עבודה נוספת להלן 60.2 פקודת שינויים על פי סעיףככל שתוגש  15.7
לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות, או המחייבת לדעת החברה את 

חברה של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, רשאי המפקח לבקשת הקבלן או ה הביטול
וי כמועד השלמת העבודות בהתאם לשינוי המשוער בתקופה הדרושה לביצוע נלקבוע את השי

העבודות או לחסכון בזמן ביצוע, ובמקרה כזה יוארך או יקוצר מועד השלמת העבודות על פי 
 ההסכם בהתאם לקביעה האמורה של המפקח.

 

או על ידי תנאים אחרים  להלן, 0, כאמור בסעיף ח עליוןונגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כ 15.0
רשאי  ,שלדעת המפקח לא היתה לקבלן שליטה עליהם, ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב

את שיעור הארכה  אם יש ליתן ארכה והמפקח יקבעהקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודות, 
 :ם הבאים להלןבתנאי

ם מיי 3לוף חהקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה כאמור עקב תנאים כאמור, לאחר  15.0.1
מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודות או מתום החודש שבו ארע או 

ארכה, יחשב הדבר ם כאמור והקבלן לא בקש מיי 3חלפו  .שחלקם ארע באותו החודש
רועים מעבר לחודש יחשב יכויתור מצד הקבלן על זכותו לבקשת אורכה ואם נמשכו הא

 רועים באותו החודש.יהדבר כויתור על הא

המפקח לרבות יומן העבודה, להוכחה כי  ת רצונו שללשביעו ראיות יביאהקבלן  15.0.5
 התנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.

זה, משום  12ם כי אין בכל אישור ו/או אורכה שתינתן ע"י החברה כאמור בסעיף מובהר ומוסכ 15.9
 קביעת המפקח תהא סופית ומוחלטת . התחייבות כספית ו/או תשלום תוספת כספית מכל סוג.
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 איסור עבודה בשעות לילה או בימי שבת וחג .13

ובכפוף  קח בכתבמפהימי שבת ומועדי ישראל, ללא הסכמת בעשה עבודה בשעות הלילה או ילא ת 13.1
לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על ידי הרשויות הרלבנטיות ובהתאם לכל דין, הכל על 

 .אחריותו וחשבונו של הקבלן וללא תשלום תוספת כלשהי מצד החברה

עשות מטבע הדברים ללא הפסק, או יחלות על עבודה שצריכה להלעיל  16.1 אין הוראות ס"ק 13.5
טחון ילתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לבבל עבודה שהיא הכרחית ובמשמרות רצופות, או כ

למפקח על כל הנסיבות שבעבודה  דהעבודות ואולם במקרה של עבודה כזו, על הקבלן להודיע מי
 במפורש.

מובהר ומוסכם כי אין במתן אישור לעבודות כל אישור ו/או אורכה שתינתן ע"י החברה כאמור  13.3
 התחייבות כספית ו/או תשלום תוספת כספית מכל סוג.זה, משום  16בסעיף 

 הפסקת עבודה .11

, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן 11.1
מאת החברה ו/או המפקח בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה 

 על כך.לו ע"י החברה ו/או המפקח הוראה בכתב 

ינקוט הקבלן באמצעים לשביעות רצונו של   17.1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי ס"ק  11.5
 .המפקחהבטחת העבודה, לשמירתה ולהגנתה, לפי הצורך ולשביעות רצונו של המפקח לשם 

הקבלן מתחייב להחזיק ולא לפזר במשך תקופת הפסקת העבודה ,לפרק זמן מסוים, את כל הצוות 
לעיל, וכן להמשיך ולהחזיק באתר את כל המכונות וכל הציוד  30.30לי טכני המפורט בסעיף המנה

 החברה.   אשר באתר לצורך ביצוע העבודות על חשבונו וללא תוספת תשלום כלשהי מצד

שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע  , הוצאות 47.2בכפיפות לאמור בסעיף משנה  11.3
 תחולנה על הקבלן.   47.1 העבודות החברה, כאמור בסעיף 

תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי  ,נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המפקח, באשמת הקבלן 11.1
 .על הקבלןמילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, 

11.2  

לעיל, כולן או  17.1להלן, אם יופסק ביצוע העבודות לפי סעיף משנה  67בכפיפות להוראות סעיף  11.6
ות, או לפי הענין, חלקן שהופסק, יקבע מקצתן, לצמיתות לאחר שהקבלן החל בפועל בביצוע העבוד

 פי מדידות סופיות ועל פי תנאי ההסכם, מהו ערך העבודות שבוצעו בפועל עד מועד-המפקח, על
ההפסקה מתוך העבודות שביצוען הופסק כאמור )כולל ערך ציוד, מתקנים וחלקים שסופקו 

טת והקבלן מאשר ומצהיר ותהיה סופית ומוחל לחברה עד אותו מועד( וקביעתו תחייב את הקבלן
. בזה כי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה נוספת לגבי תשלומים נוספים בגין הפסקת העבודות

יום מהתאריך בו ניתנה לקבלן הודעה בכתב על  35קביעת המפקח תבוצע לכל המאוחר תוך 
 הפסקת העבודה, כאמור לעיל.

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא של כל תביעות  44.6תשלום לקבלן של הסכום שנקבע כאמור בס"ק  11.7
כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לסילוק הוצאות מיוחדות , הקבלן

לצמיתות של העבודות או חלקן. התשלום  אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקהשנגרמו לו וכל תביעה 
יבוצע רק כנגד אישור בכתב בחתימת הקבלן שהוא קיבל את הסכום האמור לסילוק כל תביעותיו 

 .ומוותר על כל תביעות נוספות

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות אחרי חתימת הובא לידיעת הקבלן כי אם  11.0
לא יהא הקבלן זכאי אך בטרם החל הקבלן בביצוע העבודות או חלקן שהופסק למעשה, ההסכם, 

 לתשלומים כלשהם וכי זהו סיכון שהוא נוטל על עצמו.

ו/או מסיבות שאינן קשורות במעשה ו/או במחדל  נגרמה הפסקת ביצוע העבודות באשמת הקבלן 11.9
 . לא יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור לעיל של החברה,

הקבלן לא יהא רשאי לפרק את הציוד והמתקנים שהתקין באתר ולפנות את השטח אלא באישור  11.15
לן בת לקבלן להשאיר בשטח ציוד או מתקנים של הקהמפקח בכתב. המפקח יהיה רשאי להורו

 ובמקרה כזה יקבע את התשלום המגיע לקבלן.
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 פגמים וחקירת סיבותיהם .12

מפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו רשאי ה ,נתגלה פגם בעבודות, בזמן ביצוען .16
היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם, יחולו אף אם  לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. 

היה הפגם כזה שהקבלן אחראי  .על החברהיחולו התיקון על הקבלן, אולם הוצאות הוצאות החקירה 
ל הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן, על חשבונו הוא, את יחולו הוצאות החקירה ע -לו לפי ההסכם 

, ההפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב לשלם לחברה, לפי דרישת
רה עפ"י ההסכם או על פי כל דין לכל בשל הח הפיצויים מלאים על כך, והכל מבלי לגרוע מזכויותי

 .כחוק ית והצמדהתרופה או סעד אחרים. חוב זה ישא ריב
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 כח עליון .17

עיכוב בביצוע העבודות ו/או השלמתן עקב נסיבות של גיוס כללי בשעת חירום, מצב מלחמה  17.1
מוכרז, רעידת אדמה, שריפה או אסון טבע באתר הבנייה או בסביבתו, אשר ימנעו את המשך 

בהסכם זה  "(, לא ייחשב כהפרת הסכם זה, וכל מועדכח עליוןביצוע העבודות, )בהסכם זה: "
יוארך בתקופה השווה לתקופה בה נמשך הכוח העליון ומנע את המשך ביצוע העבודות, וזאת 
בתנאי שהקבלן הודיע לחברה על קיומו של הכוח העליון מיד עם היוודע לו על כך ונקט בכל 
הפעולות הסבירות על מנת למנוע את השפעת הכוח העליון על ביצוע העבודות ו/או צמצם ככל 

את השפעתו על ביצוען, ועדכן את החברה מעת לעת על הצעדים הננקטים על ידו לשם כך.  הניתן
חודשים, תקום לחברה, ולה  6במקרה בו העיכוב עקב כוח עליון כאמור נמשך לתקופה העולה על 

בלבד, הזכות )מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה( להביא לביטולו של הסכם זה במסירת 
 לן.הודעה בכתב לקב

 הקבלן באתרמעמד  .10

 תרלשום מטרה ועניין כמחזיק באבכל שלב שהוא ולא יחשב  בלןכי הק ,מוסכם ומוצהר במפורש 10.1
ויחשב לכל עניין  מנו או בעבודות או בציוד והפריטים או בכל חלק מהם,או בכל חלק מ וובסביבת

דעתה הבלעדי  חברה לפי שיקולודבר כבר רשות לא בלעדית, רשות הניתנת לביטול מיידי ע"י ה
אתר בלשכת רישום הערה על הכל לא יוכל לרשום  בלן. הקללא צורך במתן הנמקות כלשהן

את  מתחייב להחתים הקבלן. המקרקעין /ואו במינהל מקרקעי ישראל או במרשם כלשהו
על  העבודותמשנה וכן כל גורם אשר יעסוק מטעמו בביצוע  בלןכל קו הקבלנים הממונים,

  זה.עיף סהתחייבות מקבילה ל

, לרבות על פי חוק הסכם קבלנות תשל"ד הקבלן מוותר על כל זכות עכבון המוקנית לו על פי כל דין 10.5
. ויתור זה של הקבלן יחול הן ביחס לקרקע, לבניין, אשר 1960 –וחוק המכר תשכ"ח  1971 -

החזקה בו תישאר בכל עת נתונה אך ורק לחברה, והן ביחס לציוד וכל תוצר של העבודות, בין 
שהושלם ובין שטרם הושלם, בין ששולמה התמורה בגינו ובין שטרם שולמה, בין שהובאה לאתר 

י לכך שלא תקום למי מהקבלנים הממונים ולמי ובין שטרם הובאה לאתר. הקבלן יהא אחרא
מקבלני המשנה ו/או כל מי שיועסק על ידו בפרויקט כל זכות עכבון כלפי הקבלן ו/או כלפי החברה 
בכל דבר שהוא, והוא מתחייב להחתים כל אחד מהם על ויתור בנוסח התואם את הוראות סעיף 

 זה.

 
 התמורה בגין ביצוע העבודות -פרק י' .19

 התמורה .25

 והשלמתן וקיום כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה במלואן ובמועדן,צוע העבודות יורת בתמ 25.1
 .( בתוספת מע"מ כחוק"התמורה" : להלן) זכאי לתמורה כקבוע בנספח להסכם קבלןה יהא

התמורה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודות, בהתאם לשלבי התשלום 
מכלליות האמור, על יסוד בדיקותיו כאמור, מצהיר בזה הקבלן, כי  המפורטים בנספח. מבלי לגרוע

התמורה על פי הסכם זה מהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי הסכם זה ללא יוצא 
מהכלל והוא לא יהיה רשאי לבסס כל תביעה ו/או דרישה כספית עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו 

ר בביצוע העבודות ו/או הנובע מהן, לרבות בקשר עם מתנאי ההסכם או כל תנאי אחר הקשו
 האתר.

בשיק דחוי למועד החוקי תשלום המע"מ על  כדין מסכל תשלום כנגד חשבונית המע"מ ישולם בגין  25.5
 . ידי הקבלן לרשויות מע"מ

 יום מיום אישור החברה, את חשבונית המס שמסר הקבלן. 65תנאי התשלומים יהיו שוטף +  25.3

, מודגש כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע שינויים אלא מבלי לגרוע ההסכם 25.1
אם השינוי התבקש על ידי החברה בכתב כשינוי, והתמורה הנוספת בגינו, ככל שתגיע לקבלן, 

 אושרה על ידי החברה או נפסקה לזכות הקבלן בהתאם להוראות התנאים הכלליים.

סטה בביצוע העבודות מהמפרטים או התוכניות או  כי הקבלן ,אם יתברר עפ"י בדיקת המפקח 25.2
הוראה כלשהי מהוראות ההסכם, לא יהא זכאי הקבלן לתמורה עבור ביצוע העבודות האמורות 

 ע עבודות אלה יהיה כלולושלא עפ"י המפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות ההסכם ומחיר ביצ
 הסופי. לעיל לצורך קביעת תשלומי ביניים או החשבון  50.1כקבוע בסעיף  בתמורה
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הקבלן מהמפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות ההסכם מגיע  מסטייתכי כתוצאה  ,ם יתבררא 25.6
 התמורה.לחברה זיכוי עקב כך, יופחת סכום הזיכוי מ

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי או הארכת מועד עקב עבודות נוספות או תוספות  25.7
ואושרו על ידה ותחשבנה על פי  חברהוזמנו על ידי ה, אלא בגין דרישות שינויים שיושינויים שביצע

 .הוראות הסכם זה כדרישות שינויים המזכות את הקבלן בתוספת תשלום

לתוספת כלשהי עקב עבודה נוספת או חומרים נוספים לביצוע הסעיפים  הקבלן לא יהיה זכאי 25.0
, אור הטכני, והתוכניות המצורפים להסכם כנספחיםיהכלולים בכל מסמכי ההסכם לרבות הת

 אלא במסגרת דרישת שינויים מאושרת המחייבת תוספת תשלום כאמור.

קבועים וסופיים ולא ישתנו מחירי היחידות של העבודות וכל חלק שלהם שבכתב הכמויות הינם  25.9
 הצמדה.במשך כל תקופת ביצוע ההסכם מכל סיבה שהיא להוציא הפרשי 

החברה תנכה לקבלן מס במקור בשיעור הנדרש כדין בגין כל תשלום, אלא אם קודם לביצוע  25.15
 התשלום בפועל יומצא לחברה פטור מניכוי מס במקור.

 הלן. ל  23בהתאם להוראות סעיף צמוד יהיה  סכום התמורה 25.11

 תשלומי ביניים בהתאם להתקדמות בביצוע העבודות על פי שלבי הביצוע .21

כנספח, ובתנאי שהקבלן השלים את כל המצורף ומסומן ואבני הדרך תשלומי ביניים יבוצעו על פי לוח התשלומים 
פי ישולם התחייבויותיו לאותה אבן דרך, בכפוף לאישור המפקח. כל תשלום שישולם לקבלן עד לאישור החשבון הסו

כתשלום מקדמה ששולמה לקבלן על תנאי ויחשב כמגיע לו באופן סופי רק לאחר ובתנאי שהקבלן ישלים את ביצוע 
 העבודות.

ימציא הקבלן למפקח  ,לחודש שלאחריו 15 -ביום האחרון של כל חודש ולא יאוחר מאשר עד ה 21.1
בון יצרף הקבלן פירוט חשבון חלקי בו יפורטו שלבי הביניים שהושלמו בחודש החולף. לכל חש

הסכומים שאושרו על ידי מפקח עבור חודשי העבודה הקודמים להוציא החודש האחרון עבורו 
 מתבקש תשלום הביניים.

ימים מיום  15 -הביניים שהושלמו, ולא יאוחר מ יפרוט שלבעפ"י המפקח יבדוק את החשבון,  21.5
החשבון סכומים שעל פי הוראות ויפחית מ  25.1 "קההגשה יאשר או ישנה את החשבון האמור בס

. בדיקת חשבונות הביניים והחשבון הסופי או אישור כספי כל ההסכם מגיע לחברה זיכוי עבורם
 שהוא שניתן על ידי המפקח יחשבו כאישורים זמניים בלבד הטעונים אישור סופי מטעם החברה.

ודש חעד סוף המהסכום שאושר לתשלום ינוכה כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי ההסכם  21.3
האמור וטרם נוכה, או שהחברה זכאית לקזזו מחשבון כאמור, וטרם קוזז, והנותר ישולם לקבלן 
כתשלום ביניים לחודש האמור על חשבון שכר הקבלן על פי אישור החשבון כפי ששונה, אם שונה, 

 ,לחודש אחרי החודש עבורו נדרש התשלום 52 -ביום הוזאת  51.2על ידי מפקח כאמור בס"ק 
חודש ל  15 -אולם תשלום במועד זה מותנה בכך שהקבלן יגיש את החשבון לא יאוחר מאשר עד ה

 .52.1כאמור בס"ק 

מהתמורה המוסכמת של העבודה  92%למען הסר ספק, תשלומי הביניים יהיו בשיעור של  21.1
המאושרת לתשלום. יתרת התמורה שהצטברה תשולם לקבלן רק עם מתן תעודת ההשלמה בגין 

 ביצוע העבודות נשוא הסכם זה במלואן.

יצועם של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת החברה או המפקח בתשלומי ביניים וכן  ראישו 21.2
לאיכותם של חומרים או ציוד או מוצרים או לנכונותם לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע המבנה או 

של מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים, והמפקח יהא רשאי לתקן בכל שלב 
טעות שנפלה לדעתו בחשבון שאושר על ידו והחברה תהא רשאית לגבות כל תשלום יתר שבוצע 

 אחר או משכר הקבלן.עקב טעות כאמור וזאת בין היתר ע"י ניכוי מתשלום ביניים 
 

 ה למדד תשומות הבניהצמדה .25

 :הסכם זהב 25.1
המתפרסם על ידי הלשכה למגורים  מדד תשומות הבניה: המדד"" 25.1.1

 המרכזית לסטטיסטיקה.
  המדד הידוע בתאריך חתימת ההסכם.": מדד הבסיס" 25.5
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": המדד הידוע במועד בו הגיש הקבלן בפועל את דרישת התשלום המדד הקובע" 25.3
על פי הסכם זה להשלמת העבודות העומדות בבסיס אותו או במועד הקבוע 

 חשבון, לפי המוקדם מבין המועדים.

כל תשלום שיגיע לקבלן על חשבון התמורה יהא צמוד למדד, ויחושב כתוצאה מוסכם כי  25.1
 המתקבלת מהכפלת הסכום לתשלום במדד הקובע וחילוק המכפלה המתקבלת במדד הבסיס. 

מול שערי  הש"חהובלה או התייקרויות אחרות כלשהן, פיחות מחירי חומרים, בהתייקרויות   25.2
 כלשהם לא ישפיעו על התמורה. או העלאות או שינויים בהיטלי חובהמטבע אחרים 

פי דרישתו -צוע שלב משנה כלשהו, או שניתנה לקבלן ארכה עלינגרם עיכוב על ידי הקבלן בב 25.6
, כאלו בוצע במועד שעל המדד הקובעקביעת להשלמת שלב כלשהו, יראו כל שלב שבוצע לצורך 

הקבלן היה לבצעו, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע על פי הוראות ההסכם ולא על פי המועד שבו 
 .בוצע

 -למרות כל האמור לעיל לגבי הצמדה ומדד, מוסכם ומוצהר ע"י הקבלן כי בכל הקשור לתשלומי החברה .23
נקבע כי ההסכם אינו  -ני ההסכם במבוא להסכםתשלומים אלו לא יהיו צמודים למדד, במידה ובריכוז נתו

 צמוד.

 פיצויים מוסכמים  .21

על פי הסכם זה ועל פי כל דין ובנוסף להן, מוסכם כי בגין כל יום זכויות החברה יתר מבלי לגרוע מ 21.1
 % ישלם הקבלן לחברה סך שלשל איחור בהשלמת העבודות לאחר מועד סיום העבודות הקבוע, 

כפיצויים בתוספת הפרשי הצמדה ליום התשלום בפועל, וזאת  מסכום התמורה לקבלן, 5.1
 למועד השלמתעד החל מיום האיחור הראשון ו ,ום של איחורי מוסכמים וקבועים מראש על כל

אלם אם צויין אחרת במפרט  המפקח בפועל ומסירת אישור להשלמת העבודות מאתהעבודות 
   .המיוחד

כדי לגרוע מזכותה של החברה לגבות מהקבלן את הכספים המגיעים  לעיל 22.1 ת ס"קוין בהוראא 21.5
בכל דרך חוקית אחרת העומדת לזכותה עפ"י ההסכם, או על פי ההוראות הסכם זה ו/או הדין לה 

וזאת בנוסף לכל זכות  לפי כל דין, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בדרך של קיזוז
על פי דין העומדים לחברה בשל הנזקים שיגרמו לה כתוצאה וסעד אחרים על פי ההסכם ו/או 

מהפרת ההסכם ו/או מאי עמידת הקבלן בלוח הזמנים לביצוע העבודות. הקבלן מצהיר כי הסכום 
נקבע כפיצוי מוסכם בין הצדדים תוך שיקול דעת ומראש, כאומדן זהיר וסביר של  21.1בסעיף 

ים לביצוע העבודות במועדו וזאת מבלי לגרוע מכל הנזק שייגרם לחברה עקב אי עמידה בלוח הזמנ
 זכות ו/או סעד אחר העומד לרשות החברה על פי ההסכם או על פי כל דין.

מוסכם כי תשלום הפיצוי המוסכם מהקבלן לחברה כאמור לעיל, לא יחול במקרה של עיכוב ו/או  21.3
 התמשכות בביצוע העבודה, שנגרמו ישירות ע"י החברה.

לא  -במקרה של עיכוב ו/או התמשכות בביצוע העבודה שנגרמו ע"י החברה מוסכם ומוצהר, כי 21.1
ישולם לקבלן כל תשלום בגין ניהול מתמשך של העבודות ו/או כל תשלום אלר שמשמעותו תוספת 

 כספית לקבלן בגין העיכוב ו/או התמשכות העבודה.

  לום עבור שירותים לקבלנים הממוניםתש .22

ובגין התחייבויותיו ביחס לעבודות שתבוצענה על ידי הקבלנים ין מתן שירותים שיספק הקבלן בג 22.1
סכם בזאת כי גם אם העבודות בביצוע וכאי הקבלן לקבל תשלום כלשהו. מזלא יהיה  ,הממונים

הקבלנים הממונים תתארך אל מעבר לתקופה המתוכננת על פי לוח הזמנים, לא יהיה זכאי הקבלן 
 לתשלום נוסף בגין סעיף זה.

 8רה יהא התמורה המלאה הסופית והמוסכמת לקבלן בגין שירותיו כמפורט בסעיף לום התמושת 22.5
 הממונים.ואחריותו על פי הסכם זה בקשר עם מכלול העבודות שתבוצענה על ידי הקבלנים  לעיל,

 ילוק שכר הקבלןס .26



80  
 

ת ביצוע מתעודת ההשלמה בגין השל בו יבקש הקבלן כי תינתן לותאריך לפני היום  35-לא יאוחר מ 26.1
, יגיש הקבלן למפקח חשבון שהקבלן השלים את ביצוע העבודות כולןהעבודות כולן אך לא לפני 

 72  – ח לא יאוחר מיקבע סופית ע"י המפקת התמורהסופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. 
, אולם רק לאחר אישור, בדיקת ומדידת כל הנדרש לשם מיום הגשת החשבון הסופי האמור מיםי

. החשבון כפי שיאושר על ידי המפקח כאמור ובשינויים שיקבעו על ידו אישור החשבון הסופי
כאמור,  יום לאחר קביעת שכר הקבלן סופית 35 - ישולם לקבלן אם יגיע לו תשלום לא יאוחר מ

וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה  לעיל, 25בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 
כאית ז  רה מהקבלן לפי ההסכם או שהחברהב, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע לחהתמורהע"ח 

ובד בבד עם ערבות הבדק, את לקזזו כאמור. התשלום יבוצע רק לאחר שהקבלן ימציא לחברה 
 כאמור בנספח להסכם. הצהרה על חיסול כל תביעותיו של הקבלןקבלת 

למען הסר ספק, מוסכם כי בכל הקשור להסכמים בהם התמורה הינה קבועה וסופית )פאושלית(  26.5
   -יחול כל האמור להלן

המגיעה לקבלן בקשר לביצוע מלאה והוגנת תמורה  תכולל התמורהכי הקבלן מבהיר ומצהיר 
לרבות תגמול הולם בגין , לעיל, וקיום כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה העבודות בשלמותן

סיכונים והערכות בלתי מדויקות, וכן תשלום מלא בגין עבודות נוספות בגין דרישות שינויים בשווי 
 מהיקף העבודות אשר היה מבוצע על פי הוראות הסכם זה ללא כל דרישת שינויים. 15%של עד 

בר בכתב או בעל פה סה כי המפקח יהא רשאי לדרוש מהקבלן כל הזהר בספק מוצלמען הסר  26.3
שבון הסופי כאמור, וכל מסמך, רישום ותעודה שיידרשו לו למטרה חשיידרש לו בקשר לבדיקת ה

זו הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן ימלא אחרי כל דרישה כאמור ללא כל דיחוי. בבדיקת החשבון 
, לא יהא המפקח קשור בדבר כלשהו שנרשם בחשבון התמורההסופי ובקביעת הסכום הסופי של 

פשי לקבוע מחדש כל פריט ופריט בחשבון ועל ידו בחשבון חלקי, והמפקח יהא ח אושרחלקי או ש
 הסופי.

 כפי שאושר על ידי המפקח כאמור בס"ק התמורהשילמה החברה לקבלן את הסכום הסופי של  26.1
מוחלט של כל התחייבויות החברה כלפי הקבלן על פי לעיל, יהווה תשלום זה סילוק סופי ו  26.1

 ההסכם.

לעיל,  56.1תום המועד הנקוב לשם כך בס"ק ללא הגיש הקבלן למפקח את החשבון הסופי עד  26.2
, התמורהוש מהמפקח לערוך את החשבון הסופי ולקבוע את הסכום הסופי של רשאית החברה לדר

 לעיל.  56.156.1ח הוראת ס"ק וויראו קביעה זו של המפקח כאילו נעשתה מכ

עת הסכום הסופי של שכר הקבלן כאמור לעיל שהחברה שילמה לקבלן, בין עפ"י התברר לאחר קבי 26.6
חשבונות חלקיים ובין בכל דרך אחרת, ולמטרה זו יראו סכומים שהקבלן חייב לחברה עפ"י 

, התמורההוראות ההסכם כאילו שולמו ע"י החברה לקבלן, סכומים העולים על הסכום הסופי של 
ימים מקבלת דרישתה  7וזאת לא יאוחר מאשר עד תום  הקבלן לחברה את ההפרש, יחזיר

 כחוק. הראשונה לכך. חוב זה ישא ריבית והפרשי הצמדה

בהוראת ס"ק זה כדי לגרוע מזכותה של החברה לגבות מהקבלן את הכספים המגיעים לה 
בכל דרך חוקית אחרת העומדת לזכותה עפ"י ההסכם, או לפי כל דין, לרבות, אך מבלי 

 ות האמור לעיל, בדרך של קיזוז.לגרוע מכללי
 

 
 ערבויות לקיום ההסכם –פרק יא'  .27

 ביצוע וערבות בדק ערבות .20

לחברה ערבות  במועד חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י החברה ימסור הקבלן 20.1
כשסכום זה צמוד למדד  מהתמורה 2%בסך בלתי מותנית ובלתי מסויגת אוטונומית, בנקאית 

   "(.ערבות הביצוע" :נספח )להלןהמצורפת להסכם זה כנוסח הערבות בתשומות הבניה 
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ברציפות למשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד קפה ותהקבלן מתחייב כי ערבות הביצוע תעמוד ב 20.5
להשלמתה ולקבלת אישור המפקח בכתב בדבר השלמת ביצוע העבודות. הערבות תוצא לתקופה 

על  -ימים 132מתקופת הביצוע של העבודות, בתוספת  חודשים, או 15 -ראשונה אשר לא תפחת מ
   .פי הארוך מבין שניהם

יצוע של ערבות הב התוקפ להמציא לחברה אישור מאת הבנק הערב בדבר הארכת הקבלן מתחייב
ה, אלא אם קודם לכן נמסרה לקבלן תעודת יום לפני מועד פקיעת 35לפחות חודשים נוספים  15 -ב

אי הארכת ערבות הביצוע . מובהר במפורש כי על השלמת העבודות השלמה מאת המפקח המעידה
ללא כל התראה  הביצוע ערבות ןפירעוהחברה לדרוש את במועד  תהא תנאי מספיק לזכותה של 

, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוענקת לחברה על פי הדין ו/או על פי הסכם מוקדמת לקבלן
 . זה

מתחייב הקבלן כי בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת בין הצדדים, ביחס מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  20.3
לחובות ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי החברה, יאריך הקבלן מעת לעת את הערבות התקפה 
באותו מועד למשך כל תקופת המחלוקת בין הצדדים עד להכרעתה או עד לסילוקה בהסכמת 

יום לפני מועד פקיעתה, רשאית החברה  35-ל הצדדים. לא האריך הקבלן את הערבות כאמור עד
 לחלט את הערבות.

 :הבאיםבהתקיים כל התנאים  תוחזר לקבלןערבות הביצוע  20.1

כמפורט בהסכם והמפקח אישר את  ןביצוע העבודות בשלמות הקבלן השלים את 20.1.1
 .חברהלידי הלקבלן והתאמתם לתנאי ההסכם, ואישורו נמסר 

 ים ונפרעו כל חובות הקבלן כלפי החברה.נסתיימה ההתחשבנות הכספית בין הצדד 20.1.5

כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד החברה על ידי צד שלישי שעילתה לא תהייה  20.1.3
  בביצוע העבודות.

הקבלן המציא לחברה מסמך העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לקבלן ו/או  20.1.1
ין ביצוע כל תביעות ודרישות מהחברה בג ו/או לקבלנים הממונים לקבלני משנה

 להסכם זה. העבודות, בהתאם לנוסח המצורף כנספח

בהה ותנאיה יהיו כאמור לגבי ערבות והקבלן המציא לחברה את ערבות הבדק שג 20.1.2
מהתמורה הכוללת המגיעה לקבלן בפועל בגין השלמת ביצוע  2%שסכומה  הביצוע,

נוסח . מהשנה השלישית ועד השנה השביעית 5% -העבודות עבור השנתיים הראשונות ו
וביחד עם ערבות הביצוע:  "דקערבות הב" :נספח להסכם )להלןב כמפורטהערבות 

חודשים, והיא תוארך  51ערבות הבדק תוצא לתקופה ראשונה בת ."(הערבויות"
בהתאם להוראות הארכת ערבות הביצוע לעיל, עד אשר תושב לקבלן בפועל.  הערבות 

ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, תהיה בתוקף עד לתום תקופות הבדק והאחריות ע
.  הפר הקבלן התחייבות כלשהי 1973-לרבות לפי חוק המכר )דירות(, התשל"ג 

מהתחייבויותיו בכל הנוגע לתיקוני תקופות בדק ואחריות, תהיה החברה רשאית 
לממש את הערבות הנזכרת בסעיף זה, מיידית וללא צורך באישור הקבלן, לפי העניין 

עצמה כל סכום אשר יפצה את החברה להנחת דעתה הבלעדית עבור כל ולגבות ממנו ל
 נזק או הוצאה שהחברה עמדה בהם בקשר עם או כתוצאה מהפרה זו.

הערבויות ישמשו להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויות הקבלן על פי תנאי ההסכם ולהבטחת כל  20.2
או חלק ממנה  מקדמה,, אם שולמה סכום שהקבלן יהיה חייב לחברה לרבות החזרת המקדמה

 במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו.

הסכם זה על פי  יוכלשהי מהתחייבויות התחייבות ייםלא קיתברר לחברה כי הקבלן בכל מקרה בו  20.6
ו/או ערבות הביצוע, לפי  לגבות את סכום ערבות הבדק תהא החברה רשאיתו/או בהתאם לכל דין, 

כל הנזקים, ל ביחס מנהאו במספר פעמים, ולהיפרע מ, בפעם אחת האו מקצת ה, כולהעניין
  בגין אי קיום התחייבות הקבלן כאמור.בפועל  חברהההפסדים, ההוצאות והתשלומים שיגרמו ל

 להלן. 63.6ערבות הבדק תוחזר לקבלן עם קיום הוראות  20.7
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להאריך את תוקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, בכל מקרה של אי קבלן מבלי לפגוע בחובת ה 20.0
לעכב ביצוע תשלומים כל זכאית  החברה הארכת הערבות הביצוע על פי הוראות ההסכם, תהיה

 טחון לקיום כלולהחזיק בסכום שמומש כב הביצוע לממש את ערבותו/או  שהם על חשבון התמורה
תקופת העיכוב כאמור לא יהיה זכאי הקבלן לכל תוספת לתמורה על אף גין . בהתחייבויות הקבלן

 כל הוראה אחרת בהסכם זה או על פי דין.

 קבלן, יחולו על הןו/או בגביית ןו/או בהארכת תוקפ תיוכל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבו 20.9
 .וישולמו על ידו

חייב  קבלןה יהיה עבודות, ה, כולה או חלקה, במהלך ביצוע מהערבויות במקרה של מימוש ערבות 20.15
ערבות חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום  חברהלהמציא מיד ל

כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו  קבלןלגבות מה תהא רשאיתהחברה  הערבות.
 . כל דין, על ידי מימוש הערבות ההסכם ו/או על פימסמכי על פי  קבלןמה

לסעדים אחרים כנגד  העל פי הסכם זה משום ויתור מצד החברה על זכות ערבויותאין במתן ה 20.11
, או בין אם הסעדים מפורטים בהסכם ובין אם אלה סעדים העומדים לחברה על פי כל דין הקבלן

 .כדי להגביל את סכומם וסוגם
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 והפחתות, מדידות, הוספות שינויים –פרק יב' 

 שינויים .29

ו/או  עבודותעל תוספת החברה ו/או המפקח רשאים להורות לקבלן בכל עת שימצאו לנכון,  29.1
על אי ביצוע חלק ו/או  בנוסף לעבודה החלקית ו/או בנוסף לעבודות ותצוע עבודות נוספיב

על שינויים לגבי העבודה וכן  כלשהו מהעבודה החלקית ו/או העבודות ו/או כל עבודה אחרת
 .החלקית ו/או בעבודות ו/או בכל עבודה נוספת

 פקודת שינויים .65

"( יכולים להיות פקודת השינויים" :בהסכם זהלהלן או אי ביצוע ו/או שינוי כאמור )/כל תוספת ו 65.1
ין הנוגע להם לרבות צורתם, אופיים, סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, כמותם, גובהם, ילגבי כל ענ

או ו/החלקית, העבודות ו/או כל עבודה אחרת הכל כפי שהחברה  מתאריהם וממדיהם של העבודה
 .המפקח ימצאו לנכון

 .נתן בכתב והקבלן יהיה חייב למלא אחריהיפקודת השינויים ת 65.5

העבודות בכפיפות לפקודת השינויים, וזאת בין אם הוסכם  בל הקבלן פקודת שינויים, יבצע אתיק 65.3
ובין שלא. הקבלן אינו רשאי לעכב ביצוע ו/או על השפעת השינוי על לוח הזמנים על ערך השינויים 
תמורה עקב כך שטרם נקבע אם מגיעה לקבלן תוספת למכל סיבה שהיא, לרבות פקודת השינויים 

שטרם נקבע האם זכאית החברה ו , אהתוספת עורי, ואם כן, מה שאו תוספת זמן לביצוע העבודות
 באיזו מידה., ואם כן, ולקיצור לוח הזמניםהתמורה להפחתה מ

היה הקבלן יהיה בדעה שפקודת השינויים מחייבת הוספת לתמורה ו/או הארכת זמן לביצוע או  65.1
שהחברה תהיה בדעה שפקודת השינויים מחייבת הפחתה מהתמורה ו/או קיצור זמן הביצוע, 

אם בכוונתה לדרוש הפחתה הארכה, או החברה  אם בכוונתו לדרוש תוספת ו/או חייבים הקבלן,
ו/או קיצור, להודיע בכתב לצד האחר להסכם ולמפקח, מיד עם מסירת פקודת השינויים לקבלן, 

 על כוונתם לדרוש תוספת ו/או הארכה או הפחתה, ו/או קיצור לפי המקרה.

לן, מבלי שהקבלן הודיע לחברה ולמפקח בכתב מהו ביום מיום מסירת פקודת השינויים לק 3חלפו  65.2
לן כאלו בו/או הארכת זמן לביצוע בצרוף הנמקה לכך, רואים את הק תמורהעור התוספת ליש

 והארכת זמן לביצוע. תמורההסכים לכך שפקודת השינויים איננה מצדיקה תוספת ל

החברה ו/או המפקח בדעה כי דרישת הקבלן לתוספת ו/או הארכת זמן לביצוע אינם מוצדקים,  והי 65.6
היה הקבלן בדעה כי דרישת החברה להפחתה ו/או קיצור זמן  בכתב.מסר לקבלן הודעה על כך ית

מקרה של מחלוקת כאמור בין החברה . בהביצוע אינם מוצדקים, יודיע על כך לחברה ולמפקח
 .לקבלן, יכריע המפקח במחלוקת, והכרעתו כמומחה תהיה סופית ומחייבת

האם השינוי יחייב תוספת  החברה רשאית לפני מתן פקודת שינויים להיוועץ בקבלן ובמפקח, 65.7
לתמורה ו/או הארכת זמן לביצוע או יזכה את החברה בהפחתה ו/או קיצור הזמן לביצוע. הכרעת 

 המפקח כמומחה בעניין זה, תחייב את הצדדים.

או הארכת זמן לביצוע או שמגיעה לחברה הפחתה /ו תמורהקבע המפקח כי מגיעה לקבלן תוספת ל 65.0
שהוסכם בין החברה והקבלן כי מגיעה לו תוספת אולם לא הוסכם על ו/או קיצור זמן לביצוע, או 

עורם, יקבע המפקח יעורם, או שמגיעה לחברה הפחתה ו/או קיצור זמן לביצוע ולא הוסכם על שיש
צוע פקודת השינויים ו/או הארכת הזמן לביצוע או את ירה לשלמו עקב בבאת הסכום שעל הח

עור התוספת או ההפחתה יקבע בהתאם למחירי י. שסכום ההפחתה ו/או קיצור הזמן לביצוע
היחידה הכלולים בכתב הכמויות. גרר השינוי תוספת או הפחתה שבגינם לא פורט מחיר יחידה 
בכתב הכמויות, יקבע הסכום האמור בהסכם שבין הצדדים, וזאת על בסיס המחירים הכלולים 

המפקח, וזאת בשים לב לאמור  יקבע הסכום כאמור ע"י ,בכתב הכמויות, ובהעדר הסכם באמור
להלן, וקביעתו של המפקח תהא סופית ותחייב את הצדדים כאילו הוסכמה ביניהם   -ו 60.9 בס"ק

צוע יקבעו על ידי המפקח על פי הבנתו יקיצור הזמן לבין הארכת הזמן לביצוע או יבמפורש. ענ
 המקצועית.

 60.8לצורך קביעת ערכה של עבודה שלא פורט בגינה מחיר יחידה בכתב הכמויות, כאמור בס"ק  65.9
חשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך ביובא  לעיל,

 ו/או על פי קביעת המפקח בעניין לפי המפרט הטכני. קביעת מחירי היחידה של העבודה האמורה



84  
 

מודגש כי אישור להארכת תקופת הביצוע בפקודת השינויים, לא תזכה את הקבלן בתוספת  65.15
 במידה וההסכם צמוד. כלשהי, למעט התייקרויות

 מדידת כמויות כאמת מידה להערכת שינויים .61

הכמויות מוסכם כי בכל הקשור לחלק התמורה הפאושלי,  מבלי לגרוע מהוראות ההסכם,  61.1
שעל  תצוע העבודויהנקובות בכתב הכמויות והמפרטים הינן אומדן משוער בלבד של הכמויות לב

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי . ההסכם הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי
גם אם לצורך ביצוע העבודות יהיה על הקבלן לבצע עבודות בגין חלק העבודות הפאושלי,  תמורהל

או לספק חומרים מעבר לנקוב בכתב הכמויות לפי הכתוב בהסכם על נספחיו, על מנת להשלים את 
 ביצוע העבודות על פי הקבוע בהסכם הבניה על נספחיו.

המפקח רשאי, בכל עת, לצורך מעקב ובדיקת העבודות, למדוד את הכמויות עפ"י שיקול דעתו  61.5
 ".המדידותמעקב המפקח ובדיקת העבודות יכונו להלן "וללא צורך במתן הסבר. 

תן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות ילפני בואו לבצע את המדידות, כולן או מקצתן, י 61.3
הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא כוח מוסמך  דכן ועל המוע

ח האדם ולצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כ
והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח או לבא כוחו את הפרטים 

 הדרושים בקשר לכך.

 צע פרט כלשהו בחלקו, או באופן פגוםיצע פרט כלשהו מהעבודות או שביבלן לא בבמקרה שהק 61.1
מפקח על פי בקשת ה, יקבע התמורה, ובשל כך מגיע לחברה זיכוי מלגבי חלק העבודה הפאושלי

" זאת מבלי לשחרר את כוייסכום הזלהלן " ,החברה או הקבלן את סכום הזיכוי המגיע לחברה
 י ההסכם ובנוסף לכל סעד שהחברה זכאית לו לפי ההסכם.הקבלן מהתחייבויותיו על פ

הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, הזמנה, חשבון, שובר, קבלה או  61.2
מסמך אחר וכיו"ב הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של חומרים 

את העלות הממשית בפועל לקבלן של המופיעים בכתב הכמויות, על מנת לאפשר למפקח לאמוד 
 כל פריט מהעבודות שתבוצענה על ידי הקבלן.

המחירים שבכתב הכמויות יחשבו ככוללים כל דבר הדרוש לשם ביצוע העבודות ויתר התחייבויות  61.6
הקבלן בהסכם זה לפי המובן והכוונה האמיתיים של מסמכי ההסכם בין אם אותו דבר נזכר בהם 

גיון ממסמכי ההסכם שדבר כזה נחוץ לשם ילבד שניתן להסיק בדרך ההבמפורש ובין אם לא וב
ביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, ובמיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 לעיל, ייחשבו מחירים אלה ככוללים, בין היתר:

ם ומרים הכרוכים בביצוע העבודות והפחת שלהם, ובכלל זה מוצריחאת ערך כל ה 61.6.1
מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין אם נכללו בעבודות או לא נכללו בהן ולרבות ההוצאות 
הכרוכות בבדיקות של חומרים, מוצרים וחומרי עזר כאמור וכן בצריכת המים, 
החשמל, הטלפון והשירותים האחרים הכרוכים בביצוע העבודות על פי ההסכם לרבות 

באספקת מים, חשמל, טלפון ושירותים התקנת צנרת, מתקנים ואביזרים הכרוכים 
 אחרים לעבודות.

את ערכה של כל עבודה לרבות הנהלת עבודה לשם ביצוע מושלם של סעיף כלשהו  61.6.5
וואי ועזר הנזכרות במסמכי ההסכם או ל בהתאם לתנאי ההסכם, ובכלל זה עבודות

 המשתמעות ממנו או אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.

כלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, דרכים זמניות, ערך השימוש ב תא 61.6.3
מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה 

 ופירוקם בגמר העבודה.

ניה וממנו, ובכלל זה העמסתם באת הוצאות הובלת החומרים והציוד כאמור לאתר ה 61.6.1
 .וממנוהבניה -ופריקתם, וכן הסעת העובדים לאתר

ו/או הוצאות אחסנת החומרים והציוד אשר  את הוצאות אחסנת החומרים והציוד 61.6.2
 .יסופקו ע"י החברה
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ח אדם למטרת ביצוע העבודות לרבות דמי הביטוח ואת ההוצאות הכרוכות בהעסקת כ 61.6.6
למיניהם, ערבויות, מסים לקרנות והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, היטל יבוא 

 .אחרים מכל מין וסוגותשלומי חובה 

 .שמירת העבודות שבוצעוהגנה על וכן  , וההשגחה את הוצאות השמירה 61.6.7

את כל יתר ההוצאות מכל מין וסוג שתנאי ההסכם מחייבים את הוצאתן, הן ההוצאות  61.6.0
הישירות והן העקיפות, הן המוקדמות והן המקריות, ובכלל זה הוצאותיו הכלליות של 

 קבלן.הקבלן, הוצאות מימון ורווח ה

ספק מוצהר בזה כי פרט למקרים שבהם נאמר במפורש כי החברה תשא בהוצאה מען הסר ל 61.7
  כלשהי, תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נאמר בהסכם במפורש ובין אם לא.

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק יד' 

 ת השלמה לעבודותתעוד .65

פקח, אם היה סבור שאומנם יש יסוד הושלמו העבודות יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמ 65.1
יום מיום קבלת ההודעה האמורה, וישלים את  12להודעת הקבלן, יתחיל בבדיקת העבודות בתוך 

יום מיום שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודות מתאימות לתנאי ההסכם  35הבדיקה בתוך 
ורף כנספח, תינתן ומשביעות רצונו, ניתנה ערבות הבדק והצהרה בדבר העדר תביעות בנוסח המצ

ימים לאחר תום הבדיקה, ואם לא, ימסור  12לקבלן תעודת השלמה בנוסח המצורף כנספח, בתוך 
ידי -לקבלן רשימת התיקונים הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על

לקבלן  . ואולם, המפקח רשאי אם לא מדובר בתיקונים מהותיים, לפי שיקול דעתו, לתתהמפקח
תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע 

בתוך פרק זמן שאושר על ידי  וישלים, לשביעות רצון המפקח את התיקונים המפורטים ברשימה
לקבלן לא תהא כל תביעה או טענה כלפי החברה או כלפי המפקח בגין אופן השימוש  .המפקח

 ו של המפקח ואף אם לא יעשה בה כל שימוש מבלי לנמק.בסמכותו ז

 ותיקונים בדק .63

והאחריות הינן עפ"י התקופות הקבועות בחוק המכר ו/או עפ"י כל ת הבדק ולצורך ההסכם, תקופ 63.1
חודשים שמניינה מתחיל בתאריך מתן אשור הועדה המקומית לתכנון ובניה  51תקופה של דין או ל

ולמים, אישור כיבוי אש, פיקוד העורף ואיכות סביבה, וכל אישור הדרוש על לחבור הבנין לחשמל 
 "(.תקופת הבדק" :)להלן לפי המועד המאוחר -המאפשר אכלוסופי דין 

נדרש הקבלן ע"י המפקח כתנאי למתן תעודת השלמה כאמור לתת התחייבות בכתב לחברה  63.5
לעיל, יחל מניינה של תקופת הבדק במועד בו  62.1 61.1 סעיףלביצוע השלמות ותיקונים כאמור ב

 כתב כי הקבלן השלים את ביצוע ההשלמות והתיקונים האמורים.אישר המפקח ב

יב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או נתהווה בעבודות, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול חי 63.3
קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובתוך התקופה שתקבע על ידו ולשביעות רצונו המלאה, 

לא תיקן  .חודשים מתום תקופת הבדק 6 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
ן את הפגמים על חשבון הקבלן במועד פגמים כאמור בסעיף זה לעיל, תהיה החברה רשאית לתק

.  הוראה זו 12%הקבלן ותהיה זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה, בתוספת 
 לעיל 65.5לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  תחול גם

להלן.  פגמים  64לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב. אין בס"ק זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 
שתיקונים אינו סובל כל דיחוי והם דרושים באופן מיידי )כגון: נזילה או הצפה( והקבלן לא תיקנם 

החברה רשאית לתקנם מיד, על חשבון הקבלן, באופן מיידי, למרות שיקבל הודעה על כך, תהיה 
.  לא 12%ותהיה זכאית לקבל מידי הקבלן השבה מיידית של כל הוצאה ונזק שנגרמו לה, בתוספת 

 ניתן הפגם לתיקון יפצה הקבלן את רוכש הדירה או את החברה על מלוא נזקיהם.

 .על הקבלן לעיל יחולו  62.3 הוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי ס"ק 63.1

להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף זה לעיל, ימציא הקבלן לחברה, לפני קבלת  63.2
 למדד תשומות הבניהלהלן, ערבות בנקאיות צמודה  56לפי סעיף  התמורההתשלום הסופי של 

ואשר התמורה, מ 2 % -, שסכומה יהא שווה להמצורף כנספחרה ובנוסח בלהנחת דעתה של הח
ערבות ")בהסכם זה:  יום מתום תקופת הבדק 105תעמוד בתוקפה לתקופה המסתיימת בתום 

 , יקבע ע"י המפקח.הבדקהכספי של ערבות  הסכום. "(הבדק
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ם סיום תקופת הבדק ובמידה וערבות הבדק לא מומשה, תוחזר ערבות הבדק לקבלן בהתקיים ע 63.6
 כל התנאים הבאים:

 לעיל. 63.3הקבלן ביצע את כל התיקונים שנדרש לבצע ע"י המפקח כאמור בסעיף  63.6.1

 להלן. 66נמסרה לקבלן תעודת סיום מאת המפקח כאמור בסעיף  63.6.5

כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד החברה על ידי צד שלישי שעילתה לא תהייה  63.6.3
 בביצוע העבודות.

הקבלן המציא לחברה מסמך העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לקבלן ו/או  63.6.1
ודרישות מהחברה בגין ביצוע העבודות, בהתאם לנוסח לקבלני משנה כל תביעות 

 להסכם זה.נספח המצורף כ

הוראות ההסכם בדבר הארכת ערבות הביצוע יחולו בשינויים המחויבים גם על הארכת  63.6.2
 ערבות הבדק.

 שנים מתום תקופת הבדק 5פגמים שנתגלו בתוך  .61

ודות, לרבות, סדקים, רטיבות, בביצוע העב םמי)חמש( שנים לאחר תום תקופת הבדק פג 2תוך ו בנתגל .62
מביצוע העבודות או חלקן שלא בהתאם לתנאי ההסכם, יהא הקבלן חייב לתקן על  יםהנובעצנרת, 

יהא הקבלן חייב  - אין הדבר ניתן לתיקון םם, ואמים וכל נזק הנובע כתוצאה מהפגמיחשבונו את הפג
חילוקי דעות בענין זה, הכרעת לשלם לחברה, לפי דרישתה, פיצויים מלאים על כך. במקרה של 

 .המפקח תחייב את הצדדים

 סיום ההסכם או אי המשכת ביצוע - טו'פרק 

 עודת סיום ההסכםת .66

בתום תקופת הבדק, ובלבד שהקבלן מלא את כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם, ימסור המפקח  66.1
דק והכרוך בהתאם להסכם, וכי כל עבודות הב םכי ביצוע העבודות הושל המעידהלקבלן תעודה  

תעודת סיום " :)להלן בהן בוצעו אף הן בהתאם להסכם ולשביעות רצונו המלאה של המפקח
  "(.ההסכם

מסירת תעודת סיום ההסכם לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מההסכם, אשר  66.5
 .מועד מסירת התעודה האמורה רנמשכת היא גם לאח םמטבע הדברי

 ילוק יד הקבלן מאתר הבניהס .67

60.  

 מהאתר ולהשלים את העבודות את הקבלן רה רשאית לסלקבתהיה הח להלןכל אחד מהמקרים ב 60.1
עצמה או ע"י קבלן אחר, או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך, ללא תשלום דמי שימוש או ב

מרים שבאתר הבניה ובכל דבר אחר שהובא על ידי הקבלן לאתר ותמורה אחרת כלשהי בציוד, בח
מרים ואת הציוד וכל דבר אחר כאמור, ולהשתמש בתמורתם ואת עודפי החהבניה, וכן למכור 

ממש את הערבות הבנקאית שבידי ל לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי ההסכם וכן
 החברה.

ניתן צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים )על חלק מהותי מנכסי הקבלן( נגד הקבלן )לרבות  60.1.1
הגיש בקשה להסדר נושים ו/או לקבלת צו הגנה מפני צו זמני או ארעי(, או אם הקבלן 

נושיו או במקרה בו יגיש הקבלן בקשה לפירוק מרצון )פרט לפירוק מרצון ללא פירוק 
עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר( או שהוטל עיקול על נכסיו באתר, כולם או חלקם, 

לא בוטל  או שהקבלן יימצא במצב של הקפאת הליכים וכל אחד מהצווים האמורים
 יום. 35תוך 

כשהקבלן הסב, העביר או שעבד את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן  60.1.5
 ;משנה בביצוע העבודות בלי הסכמת החברה בכתב

, לרבות אי ביצוע עבודות למשך תקופה רצופה כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם 60.1.3
 ;חמת כוח עליוןימים מבלי שניתן לכך אישור המפקח בכתב ושלא מ 3העולה על 
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כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות במועד הנקוב לשם כך בהסכם, או כשהוא  60.1.1
ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או  7מפסיק את מהלך ביצוען ואינו מציית תוך 

 ת;להמשיך בביצוע העבודו

כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח השלמתן במועד הקבוע  60.1.2
סכם או בתוך הארכה שניתנה )אם ניתנה( להשלמת העבודות והקבלן לא לשם כך בה
ימים להוראה בכתב מהמפקח ולא נקט באמצעים המפורטים בהוראה  7ציית תוך 

 האמורה, שמטרתם להבטיח השלמת העבודות במועד סיום העבודות;

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון או בצורה חמורה  60.1.6
 וע ההסכם;בביצ

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהביאן לידיעת החברה שהקבלן או אדם  60.1.7
אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה 

 ;כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם

הפרה אחרת  כשהקבלן מבצע הפרה יסודית של ההסכם או שלדעת המפקח הוא מפר 60.1.0
ימים מההתראה  15של התחייבויותיו על פי ההסכם, ואינו חדל מההפרה האחרת תוך 

 בל על כך מהחברה או מהמפקח.יבכתב שק

משום ביטול ההסכם ע"י החברה,  ולעיל, אין ב 68.1של הקבלן מהאתר לפי ס"ק  ידו סילוק 60.5
 ממנויהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם, פרט להתחייבויותיו שהחברה תמנע  והקבלן

 -ו 68.3ואולם החברה לא תהיה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בס"ק  ,מלמלאן
68.4 להלן.  

לעיל, יקבע המפקח ויודיע לקבלן בכתב את  68.1סמוך לשעת סילוקו של הקבלן ממנו לפי ס"ק  60.3
אומדן הסכום אשר לדעתו זכה בו הקבלן בביצוע חלק העבודות עד לשעה האמורה, וכן פירוט 

 ה שעה, ואשר נתפסו ע"י החברה. החומרים, הציוד והמתקנים הנמצאים באתר הבניה באות

לא תהיה החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו  ,משעת סילוקו של הקבלן כאמור ע"י החברה 60.1
בקשר להסכם עד שתסתיים תקופת הבדק, ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח 

ולן וכן הנזקים, של העבודות כ הוצאות השלמת ביצוע העבודות שלא בוצעו ע"י הקבלן ובדקן
השלמת העבודות, נזקים, הפסדים או ב  היההפסדים וההוצאות שנגרמו לחברה ע"י כל דחי

רמו לחברה ע"י הקבלן, וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב גהוצאות אחרות כלשהן שנ
ל את ההפרש, אם בשור כאמור, יהא הקבלן זכאי לקירור והאילוקו. לאחר הביבתשלומם עקב ס

לוקו כפי יי משולם של חלק העבודות שבוצע על ידי הקבלן עד סתכזה, שבין המחיר הבל יהיה
י המפקח דידי המפקח, לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על י-שאושר על

כאמור לעיל בתנאי כי אם עלה סכום הוצאות השלמת העבודות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו 
לעיל, על יתרת הסכום המגיעה לקבלן עבור חלק העבודות שבוצע על ידו עד ע"י המפקח כאמור 

והחברה תהיה זכאית לגבותו ולנכותו  לוקו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם לחברהיס
מכל סכום שמניע ממנו לקבלן, וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. אם לא יגיע סכום כלשהו 

לום סכום הוצאות השלמת העבודות, הנזקים והפיצויים, כפי לקבלן, יהיה הקבלן חייב בתש
 שאושרו ע"י המפקח כאמור לעיל.

לי לגרוע מזכויות החברה על פי ההסכם או בהוראות סעיף זה הנן בנוסף ומ 60.2
 על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים או נוספים.
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 שונות -פרק טז'  .69

 ןיצוע פעולות ע"י החברה במקום ועל חשבון הקבלב .75

כל אימת שמוטלת על הקבלן עפ"י הסכם זה חובה לבצע פעולה או עבודה כלשהי, בין משך תקופת  75.1
ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק ובין אחרת, והקבלן לא ביצע את הפעולה או העבודה האמורה 

עד המועד  ,עדר מועד כאמוריבאופן מלא או חלקי עד המועד הנקוב לשם כך בהסכם זה, ובה
אזי רשאית החברה, אך לא חייבת,  ,ם כך בדרישה בכתב שיקבל מהחברה או מהמפקחהנקוב לש

לבצע את הפעולה או העבודה האמורה במקום הקבלן ועל חשבון הקבלן, וזאת בין בעצמו ובין ע"י 
אחרים, ובמקרה כזה חייב הקבלן לשלם לחברה מיד לפי דרישתה, את כל הסכומים שהחברה 

מסכומים אלה  12%לביצוע הפעולה או העבודה האמורה, בתוספת למה או נשאה בהם בקשר יש
כן תהיה החברה רשאית לדרוש מהקבלן  והקבלן ימלא אחרי הדרישה  בגין הוצאות כלליות. 

לשלם לחברה מראש את הסכום המוערך ע"י המפקח שיקבע לבקשת החברה את  ,האמורה
הסכום זה. בגמר ביצוע  12%וף ההוצאות הכרוכות בביצוע הפעולה או העבודה האמורה בציר

למה יהפעולה או העבודה האמורה, יקבע המפקח לבקשת החברה את חשבון ההוצאות שהחברה ש
כאמור, והקבלן ישלם לחברה, או לפי  12%או נשאה בהן בפועל בקשר לביצוע כאמור בתוספת 

שקבלה,  בלה החברה תשלום מהקבלן על חשבון העבודה וההוצאות נפלו מהסכוםיהמקרה אם ק
תחזיר החברה לקבלן את ההפרש שיתגלה, אם בכלל, בין הסכום ששולם ע"י הקבלן לחברה 

 הימנו(. 12%למה או נשאה בו בפועל, כאמור לעיל )בתוספת יכאמור לעיל, לבין הסכום שהחברה ש

השתמשה החברה בזכותה על פי סעיף זה, רשאית החברה או מי שיבצע את הפעולה או העבודה  75.5
מנע מביצוען כאמור לעיל, להשתמש לצורך ביצוע הפעולה או העבודה האמורה בכל שהקבלן נ

ציוד, חומרים ומתקנים של הקבלן הנמצאים באתר הבניה, וזאת ללא תשלום של דמי שימוש או 
 תמורה אחרת כלשהי בקשר לכך.

 ועיכבון יזוזק .71

תרופה או סעד מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם זה ומזכותה של החברה לכל  71.1
פי -רה לקבלן, בין עלבאחרים, מוסכם בזה כי החברה תהיה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע מהח

, לרבות מפרויקטים/ עסקאות אחרים המבוצעים ע"י הסכם זה ובין מכל סיבה אחרת שהיא
ו/או לפי כל עסקה  כל סכום המגיע ואשר יגיע על פי ההסכם -הקבלן על פי הסכמים עם החברה

לקבלת קיזוז נזקיה בגין הפרת ההסכם מצד  בה אחרת כלשהי מהקבלן לחברהיאו מס אחרת
 .הקבלן

 ימההסכ , אלא אם כןשיגיעו לחברה לקזז כספים כלשהם ,בשום מקרה ,זכאי הקבלן לא יהיה 71.5
 במפורש, מראש ובכתב. לביצוע הקיזוז

מתחייב שלא לעכב  הקבלן מוותר בזה ויתור מוחלט על כל זכות עיכבון שמורה לו בחוק והוא 71.3
 נכסים ו/או עבודות ו/או זכויות במסגרת הסכם זה ולא לפגוע בחברה בשום צורה שהיא.

 תנאי לתשלום לקבלן -לוי הוראות ההסכם ע"י הקבלן מי .75

 
החברה לא תהא חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בין עפ"י חשבון חלקי, בין עפ"י החשבון הסופי ובין  .73

 קבלן מפר וכל עוד הוא מפר אחד או יותר מתנאי ההסכם.מכל סיבה אחרת שהיא אם ה

 סכמת החברה לסטות מתנאי ההסכם או אי שימוש בזכויות החברה על פיוה .71

הסכמה מצד החברה או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  71.1
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

הניתנות להם לפי ההסכם במקרה מסוים, אין לא השתמשו החברה או המפקח בזכויות  71.5
ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על  לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין

 .הזזכויות וחובות לפי הסכם 
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 תנאי להוצאת תעודת השלמה -ישורים ותעודות א .72

76.  

אלא , 62 61סעיף בלא יתחיל בבדיקת העבודות לצורך הוצאת תעודת השלמה כאמור  המפקח 76.1
 :מציא למפקח את המסמכים הבאיםילאחר שהקבלן 

וכל אישור תקינה  ןבי הבטוגאשורי מכון התקנים, עד כמה שהדבר נוגע לקבלן, ל 76.1.1
 בנסיבות העניין ובקשר לביצוע העבודות.המחייב על פי דין 

הערוכות להציג באופן מדויק  AS MADEסט של תוכניות שלושה עותקי מקור של  76.1.5
 וכפי שבוצעכל חלקיהם  ותאת העבוד בסטנדרטים מקובלים ולשביעות רצון המפקח

ובכל פורמט אחר שיידרש על ידי  AUTOCADבקובץ קריא על גבי תוכנת  בפועל
 .המפקח

על אחריותו ועל להמציא את התעודה והאישורים האמורים  ,לדרישת המפקח ,תחייבהקבלן מ
  חשבונו.

 

 דעות חילוקי .77

 התעוררו חילוקי דיעות בין המפקח ובין הקבלן, יכריע במחלוקת מהנדס החברה. 77.1

בנושאים מקצועיים הנדסיים בלבד ובהשלכותיהם  לחברההתעוררו חילוקי דעות בין הקבלן  77.5
הקבלן להעלות את שאלת המחלוקת לדיון בין נציג הקבלן לבין נציג החברה, , רשאי הכספיות

ובמקרה של אי הסכמה בין נציג הקבלן לנציג החברה יועבר העניין למפקח על מנת שיכריע בשאלה 
 ןהות או כל חלק מהקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודהצדדים.והכרעתו תהא סופית ותחייב את זו 

החברה ו/או בכל מקרה של מחלוקת מכל טענה כלשהי שיש לו כלפי  מחמת דרישה, תביעה או
 .סיבה שהיא, ואף אם יהא סבור כי החברה מעכבת תשלום סכומי כסף המגיעים לו

לא ישמשו עילה להפסקת העבודות או  המפקחקיום חילוקי דעות וכן העברתם להכרעתו של  77.3
או לעיכוב במסירת העבודות לחברה עם סיומן ו/או חלק מהן, על  לעיכוב ביצוע על ידי הקבלן

הקבלן יהיה להמשיך ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הוראות הסכם זה והוראות 
 המפקח. 

 הפרות .70

תהא רשאית החברה, מבלי  אשר אינה הפרה מהותית,  הסכם,אם יפר הקבלן הפרה כלשהי של  70.1
, להודיע לקבלן בהודעה ולכל דין רשותה בהתאם להסכם זהלפגוע בכל זכות אחרת העומדת ל

. לא תיקן הקבלן את הזמן הקבוע בהודעהבכתב על ההפרה ולדרוש ממנו לתקן ההפרה תוך 
ההפרה כנדרש על פי הודעת החברה, תהפוך ההפרה להפרה יסודית והחברה תהיה רשאית לבטל 

 .נוספת ללא הודעה מוקדמת הסכםאת ה

ימים במי  35החברה לקבלן, כי מבלי לפגוע באמור לעיל אחור העולה על  מוסכם במפורש בין 70.5
על מהמועדים הקבועים בלוח הזמנים יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה והחברה תהיה רשאית 

וזאת מבלי לפגוע בכל  לעיל לסלק את הקבלן מהאתר ולהשלים את העבודות בעצמה,62פי סעיף  
 זה או על פי דין. הסכםזכות אחרת העומדת לה על פי 

 כללי .79

הקבלן לא יהא רשאי לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו יהא הקבלן סבור כי  79.1
קמה לו זכות לעשות זאת על פי הוראות הדין, והוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על הזכות 

עד שאינו סעד לתבוע סעד זה. בנוסף, הקבלן לא יהא זכאי לתבוע בכל מקרה ומכל סיבה שהיא ס
ידא לתשלום סכום כסף, ולא יהא רשאי להוציא צו זמני או קבוע להפסקת ביצוע העבודות כספי גר

 ו/או הפרויקט בכל עילה שהיא.

 כל הוראות הסכם זה על כל יחידי הקבלן ביחד ולחוד. במידה והקבלן הנו יותר מאחד יחולו 79.5

-חודי לבתי המשפט המוסמכים בתלייסמכות השיפוט על פי תנאי הסכם זה תהיה נתונה באופן  79.3
  אביב.
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ל שינוי, אורכה ויתור או הנחה לא יחייבו את הצדדים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כ 79.1
 הצדדים.

הנספחים להסכם מהווים תנאיו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר  79.2
 הימנו.חלק בלתי נפרד 

בהסכם זה כולל את העבודות כהגדרתן לעיל וכן כל עבודה אחרת או נוספת  "העבודות"הביטוי  79.6
 זה.שהקבלן חייב לבצען על פי הוראות הסכם 

מסרנה ביד או שתשלחנה ע"י צד אחד לצד האחר בדואר רשום לפי הכתובות יודעות שתה 79.7
 75עבור מסרן מיד או כיהמצוינות בכותרת הסכם זה תחשבנה כאילו נמסרו לצד אליו נשלחו עם ה

 רשום.שעות לאחר שנשלחו בדואר 

 
 :לראיה באו הצדדים על החתוםו

 
 

 החברה  הקבלן
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 הצעת הקבלן -נספח 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ

 87דרך חיפה 
 קרית אתא

 
 הצעת מחיר לביצוע העבודות בפרויקטהנדון:  

 

הצעות, ההסכם ונספחיו, עיינו ובדקנו את התכניות אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו בעיון את ההזמנה להציע  .1
והמפרטים, עיינו ובדקנו את התב"ע, ביקרנו במקום העבודה ובכל המקומות הסמוכים לו, ובררנו את דרכי 
הגישה, ועשינו את כל הבירורים המקצועיים, ההנדסיים, התכנוניים והמשפטיים הנחוצים לנו להבנת כל 

ע והנתונים הדרושים לצורך ביצוע העבודות והשלמתן מהרשויות המוסמכות הדרישות וקיבלנו את כל המיד
 על מנת להגיש את הצעתנו זו.

 הננו מצהירים בזה כי: .5

בידינו עותק של ההסכם ונספחיו, עיינו בכולם, הבנו אותם, בדקנו את מקום העבודה, את נתוני  .5.1
  הקרקע, את הסביבה, ואת תנאי הגישה למקום העבודה.

הידע, הארגון, כוח האדם והציוד הנחוצים להוציא לפועל את ביצוע העבודה, בצענו  ברשותנו כל .5.5
עבודות דומות באופיין ובהיקפן לעבודה זו, וברשותנו כל הסיווגים, הרישיונות וההיתרים כדרוש 

 פי הוראות כל דין.-לביצוע העבודה על

 28לתמורה המפורטת בסעיף הננו מתחייבים לבצע את העבודות המתוארות במסמכי ההצעה, בהתאם  .3
 להצעתנו זו )להלן: "שכר ההסכם"(, לשביעות רצונכם המלאה, ובתקופת הביצוע הקבועה בהסכם.

הצעה זו מחייב אותנו ההסכם כאילו היה חתום על ידינו, ואם הננו מצהירים בזה, כי מיום חתימתנו על  .1
נידרש להתחיל בביצוע העבודות לפני חתימת ההסכם נפעל בהתאם לדרישה ועפ"י הוראות ההסכם בכפוף 
לשינויים בהסכם, אם  תבקשו הכנסת שינויים כאמור, עליהם יוסכם בינינו. אם הצעתנו תתקבל, הננו 

שה ימים קלנדריים(, מיום הודעתכם על כך, או תוך זמן אחר שיקבע על ידכם, ימים )חמי 2מתחייבים תוך 
לבוא ולחתום על ההסכם, על כל נספחיו המהווים חלק ממנו, ולהפקיד בידיכם ערבות לקיום תנאי ההסכם 

 כנדרש במסמכי ההצעה.

אחריות כלפינו  אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, תהיו פטורים מכל .2
ותהיו זכאים למסור את העבודה למציע אחר, ואילו אנחנו נהיה חייבים לשלם לכם פיצוי קבוע ומוסכם 
מראש בגובה ההמחאה שמסרנו לכם עבור ההפסדים שנגרמו לכם כתוצאה מאי קבלת העבודה על ידינו. 

זכר בסעיף זה משום פגיעה התשלום יבוצע ע"י פירעון ההמחאה המצ"ב. אין בפיצוי מוסכם כל שהוא הנ
בזכותכם לכל פיצוי או סעד נוספים או אחרים העשויים לעמוד לכם על פי כל דין, כולל תביעת מלוא הנזק 

 וההפסד בפועל.

עם קבלת תעודת השלמת העבודה, ולפני תשלום החשבון האחרון, אנו מתחייבים להמציא לכם את  .6
 ם ולחתום על העדר תביעות כמצוין בנספחים.הערבויות לביצוע ולתקופת הבדק כמצוין בנספחי

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה,  .7
 כמפורט במסמכים ובכפוף לשינויים המוסכמים )אם יהיו שינויים(.

ועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הננו מצהירים בזה, כי נמצאים ברשותנו המפרטים הכלליים בהוצאת ה .0
הביטחון, משרד העבודה ומשרד הבינוי והשיכון / מע"צ בנוסח הנוהג ביום חתימתנו על הצעה זו ואנו 
מתחייבים לבצע את העבודה בהתאם לדרישות המפרטים הכלליים, ורואים את המפרטים הכלליים כחלק 

ים המיוחדים המצורפים להסכם. מוסכם בלתי נפרד מההסכם אף אם לא צורפו אליו, זאת בנוסף למפרט
 עלינו כי בכל מקרה של סתירה בין השניים יחייב המפרט המיוחד.

הננו מאשרים בזה כי ידוע לנו שההסכם על כל מסמכיו ונספחיו הוא רכושכם ועלינו להחזירו לכם מיד עם  .9
 בו נדרש לעשות זאת.השלמת העבודה או עם קבלת הודעה שלא נבחרנו לביצוע העבודה או בכל מועד אחר 
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  וגם בענף  __ או גבוה יותר5____ קבוצה__ג___סיווג__822אנו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בענף___ .15
מצ"ב אישור רשם הקבלנים על היותנו קבלן רשום או גבוה יותר.  8________סיווג ג'____קבוצה___222

  בסיווג כמפורט לעיל, בתוקף במועד הגשת ההצעה.

 ו אישור של "עוסק מורשה" לצרכי מע"מ והוא מצ"ב להצעתנו.נמצא ברשותנ .11

 נמצא ברשותנו אישור ניהול ספרים כדין בחתימת רואה החשבון שלנו. .15

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי מס במקור, והוא מצ"ב להצעתנו. .13

 אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים עד לשלב פתיחת המעטפות. .11

לנו, כי אינכם מתחייבים לקבל הצעתנו זו אף אם היא ההצעה הזולה ביותר וכי אין החברה מתחייבת  ידוע .12
 לקבל הצעה כלשהיא שהובאה בפניה.

₪, ...............כבטחון לקיום הצעתנו על כל פרטיה ותנאיה אנו מצרפים בזאת המחאה לפקודתכם ע"ס  .16
 בנוסח כמצוין בנספח.

תשיבו לנו את ההמחאה, בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית אם הצעתנו לא תתקבל, אתם  .17
 יום לאחר פתיחת ההצעות. 65הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 

אם הצעתנו תתקבל, אתם תשיבו לנו את ההמחאה תוך שלושה ימים אחרי שנחתום על ההסכם ונמציא לכם  .10
לנו כי אתם לא תשלמו חשבון כלשהו ללא ערבות בנקאית כמפורט בהסכם ובנספחיו, לתקופת הביצוע. ברור 

קבלת ערבויות בנקאיות כמפורט בנספחים. אי תשלום במועד מהסיבה האמורה, לא יזכה אותנו בתשלום 
 ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה.

 הננו מצהירים: .19

 שהצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו, או בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידינו(, ושהננו .19.1
 זכאים לחתום כדין על הצעה זו.

שהצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות  .19.5
 לביצוע אותה עבודה.

הננו מצהירים גם, כי ביצוע העבודה הנו בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה, ובתקנותיה,  .55
שיתופית וכי הגשת ההצעה אושרה על ידי הגופים המוסמכים או בהסכם השותפות או בתקנות האגודה ה

 אצלנו.

אנו מוותרים על הצורך במשלוח הודעה רשמית או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר לאי מילוי או הפרת  .51
הוראה כלשהיא הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות 

 כנ"ל. הנ"ל תשמש במקום התראה

 שכר ההסכם הינו צמוד למדד הבנייה בגין חודש __________ אשר פורסם ביום __________. .55

שכר ההסכם אינו כולל מע"מ. את המע"מ בגין שכר ההסכם אתם תשלמו לנו, כנגד חשבונית מס, בשיק  .53
 מעותד שזמן פירעונו יהא ביום הקבוע לתשלום המע"מ לרשויות המע"מ.

יום מיום הגשתה והיא מחייבת אותנו לבצע את ההסכם על כל תנאיו עד  95במשך  הצעה זו תעמוד בתוקפה .51
 סיומו.

 החשבונות יוגשו על ידינו בהתאם להוראות ההסכם. .52

 בגין כל אחד מהתשלומים ינוכה מס במקור על פי הוראות כל דין. .56

המכרזים, וכי תהיו  ידוע לנו כי ההליך במסגרתו מוגשת הצעתנו זו הינו הליך פרטי שלא חלים עליו דיני .57
רשאים לנהל מו"מ עם כל מציע, לבקש ממציעים לתקן פגמים בהצעותיהם, לזמננו להתמחרות, לפצל את 
הצעתנו, ו/או לקבלה בשלמות או באופן חלקי, וכן לבטל את ההליך כולו, ואנו מוותרים בזאת מראש על כל 

 תביעה נגדכם בקשר עם הפעולות הנ"ל.
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 הצעת המחיר .50

 מבוססת על כתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז )מסמך ד'(. הצעת המחיר .50.1

 להלן מופיע סך האומדן הכספי על פי כתב הכמויות ואפשרות למלא אחוז הנחה. .50.5

 של חוברת זו. 6יש למלא את אחוז ההנחה בהתאם להוראות למילוי המכרז שמופיעות בעמ'  .50.3

 כל הסכומים שמצוינים להלן הינם ללא מע"מ. .50.1

 הצעת הקבלן:

 .על הסף  מכרז זה הוא מכרז הנחות בלבד, לא ניתן להציע תוספת כלשהי. קבלן שיציע תוספת הצעתו תיפסל

 
 הצעת הקבלן לאחר הנחה  ( -אחוז הנחה ) ן לפני הנחהסה"כ אומד

   
 

 _______________________________________________________________________הצעת הקבלןסה"כ 

 סה"כ היקף ההצעה במילים: ______________________________________________

 מע"מ: _______________________________________________________________

 _______________________________________________סה"כ ההצעה כולל מע"מ: 

_________  
 תימת הקבלן

 
 שם החברה הקבלנית___________

 
 שמות מורשי החתימה ות"ז______________

 
 כתובת___________________

 
 טל____________________

 
 מס' פקס____________________

 
 מספר עוסק מורשה______________

 
 הקשר מטעם הקבלן______________שם איש 

 
 

 הערה: יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את הקבלן בחתימתם.
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 לוח זמנים ושלבי עבודה  -נספח 
 

 MSיום מצו התחלת עבודה לוח זמנים מפורט לכל שלבי העבודה, שיוכן בעזרת תוכנת  11הקבלן מתחייב להגיש תוך 
PROJECT בלא כל סטייה מאבני הדרך. לוח הזמנים כפי שיאושר ע"י המפקח ישמש כלוח הזמנים המחייב בהסכם ועפ"י ,

 המסגרת כדלהלן:

 לוחות זמנים ושלבי ביצוע לפי מתחמים וסדר עדיפות 55.11

 יום 24 –שלב מקדים  .א

התארגנות לקבלת אישורים, היתרי עבודה וחפירה, התארגנות בשטח והקמת מחנה קבלן  (1
 ראשי.

לו"ז יוגדר תוך כדי ביצוע לכל אזור ואזור לפי חודשים קלנדרים.  84 – 22גמר ביצוע העבודות במבנה  .ב
 הגדרות שיעביר מנהל הפרויקט.

העבודות במבנה זה נחוצות בכדי לאפשר ליזמים את דרכי הגישה לתנועה ולכן דחופות.  (1
 הקבלן יתחיל בעבודות אלה מיד עם קבלת צ.ה.ע.

האתר ובכל המבנים על פי סט התוכניות המלא המצורף וחלק ממסמכי  העבודות בכל (5
 המכרז.

התקדמות בביצוע עבודות הפיתוח תהיה בהתאם להתקדמות הבניה ולאכלוס הבתים. סדר  (3
 העבודה ולוחות הזמנים לביצוע יקבעו על ידי המפקח וימסרו לקבלן.

ל העבודות במבנה זה. היזם שומר לעצמו את האפשרות לדרוש מהקבלן את ביצוע חלק/כ (1
הקבלן צריך לקחת בחשבון שכניסה לעבודות במסגרת מבנה זה יתחילו לא יאוחר 

 משבועיים מהרגע שהוראת מנה"פ ניתנה לקבלן. 

 

 28גמר ביצוע כל העבודות במבנה  .ג

יש להשלים  –גמר עבודות פיתוח, השלמת עבודות השקיה וגינון במדרכות ואספלטים  (1
 .ו התחלת העבודה חודשים מקבלת צ 2בתוך 

 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא צו התחלת עבודה בשלבים ובקטעי ביצוע כפי שיראו לחברה.

 כי לא תהינה תוספת ו/או תמורה כלשהיא לקבלן בגין אי ביצוע כל תכולת הפרויקט. מודגש בזאת
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 ערבות שנת בדק -נספח 
 שם הבנק

 
 

 לכבוד
 אתאהחברה הכלכלית עירית קרית 

 כיכר העיריה 
 קרית אתא

 
 

 א.ג.נ.,
 

 כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס'הנדון: 
 
 

"( אנו הח"מ ערכים כזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסכום כולל של הקבלןלבקשת _________ )להלן: " .1
וע "( בצרוף מע"מ החל על פי דין שתדרשו מאת הקבלן, בקשר לביצהערבות סכום)להלן: "___________ ₪ 

של עבודות בדק ותיקונים ולהבטחת טיב ואיכות המוצרים על ידי הקבלן על פי התחייבויות הקבלן לפי 
 .החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מהסכמים ____________, שבינו ובין 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  .5
לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש ______ שנת 

לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה( בשיעור _____ נק'. "המדד החדש" לעניין  12 -________ שהתפרסם ב
ת זו, כאמור להלן. "הפרשי ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם בכתב על פי ערבו

ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד  –ההצמדה 

כם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם ל
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

אנו נשלם לכם, מפעם לפעם, בכל פעם מיד עם התקבל דרישתכם הראשונה בכתב אצלנו, ולא יאוחר מיום  .3
עסקים אחד, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות המוגדל וזאת מבלי שתהיו חייבים 

 לום תחילה מאת הקבלן.לדרוש את התש

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )כולל(. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו לא  .1
 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .2

 
 

 בכבוד רב
 

 שם הבנק
  



96  
 

 הצהרה על העדר תביעות
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית עירית ק אתא 

 כיכר העיריה 
 קרית אתא

 
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה על העדר תביעותהנדון: 

 
נחתם בינינו הסכם בדבר ביצוע עבודות בניה ומתן שירותי קבלן ראשי לבניית בניין   באתר _________ הואיל וביום 

 "(ההסכם_________  )להלן: "
 

החשבון חשבון סופי של העבודה, כמפורט בכתב התמורה והתשלומים )להלן: "והואיל וביום _________ הגשנו לכם 
 "(;הסופי

 
 לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

הרינו לאשר כי קיבלנו מכם את כל התשלומים עד כה בגין ביצוע העבודות וכי הסכום המאושר והסופי  .1
תמורה הסופית לה הננו זכאים בגין ביצוע כל העבודות לתשלום בסך _________ ש"ח, מהווה את יתרת ה

"(, וכי תשלום יתרת התמורה הסופית מהווה סילוק סופי יתרת התמורה הסופיתעל פי ההסכם )להלן: "
  ומוחלט של כל המגיע לנו בהתאם להסכם.

כל מין וסוג פרט לתשלום יתרת התמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מ .5
שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין הקשור בהסכם ו/או הכרוך בו ו/או הנובע 
ממנו, והכל במישרין או בעקיפין; אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה 

 ות כלשהי כלפינו.לנו כיום ובין שתיודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חב

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי ההסכם בענייני אחריות, בדק ותיקון פגמים  .3
  וליקויים.

  אף לשון יחיד במשמע. -כל האמור לעיל בלשון רבים  .1

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
  __________________חתימה:  שם הקבלן: 

  תאריך: ___________
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 אישור קיום ביטוחי הקבלן נוסח
 

 אישור עריכת ביטוח

 תאריך ..........................  
 

   לכבוד
 החברה הכלכלית עירית ק אתא 

 כיכר העיריה
 קרית אתא

 
 א.ג.נ.,

 
"(, בין הקבלןבע"מ )להלן: " ................................................אישור עריכת ביטוחים ע"ש  הנדון:

במסגרת פרויקט   ................................................בכל הקשור בביצוע עבודות היתר,
)להלן בהתאמה :  ...........................................ב .........................................................

 "(אתר העבודות" -" והפרויקט", "העבודות"
 

 
"( הביטוח תקופתמאשרים בזאת כי החל מיום ........................ ועד ליום ........................... )להלן: " הננו

להלן )ביטוח  1ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח המפורט בסעיף 
)או נוסח פוליסת ביט  5513הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ"ביט" מהדורה חבות המוצר( אינו נופל מהיקף הכיסוי 

 המקביל לו במועד עריכת הביטוח( על כל ההרחבות הניתנות לביטוח עפ"י נוסח הפוליסה כאמור ובכפוף למפורט להלן:
 
 פוליסה מס' .................................. (1)

ביטוח כל הסיכונים המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד וכל רכוש אחר המובא לאתר העבודות על 
נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  לאידי הקבלן ו/או עבורו ו/או מטעמו )ואשר 

שהם. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף מכסה ביטוח זה גם כלי הרמה, פיגומים, ציוד וכלי עבודה כל
כלפי המזמין וכל הבאים מטעמו )לרבות קבלני משנה(, כלפי רשות מקרקעי ישראל וכן כלפי כל הקבלנים, היועצים 

 וכל גורם אחר הקשור לביצוע הפרויקט, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.
 
 ................................פוליסה מס' .. (5)

ביטוח ציוד מכני הנדסי המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד המכני וההנדסי המובא לאתר  
העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וכל הבאים 

לפי רשות מקרקעי ישראל וכן כלפי כל הקבלנים, היועצים וכל גורם אחר הקשור מטעמו )לרבות קבלני משנה(, כ
  לביצוע הפרויקט, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

 
 פוליסה מס' .................................. (3)

הרכבתן על ידי הקבלן או מי מטעמו מחוץ  ביטוח אש מורחב המבטח את העבודות, כולן או מקצתן, בעת ייצורן או 
לאתר העבודות, מפני אבדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים 
והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה על ידי כלי רכב, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה. שם המבוטח 

 ל גם את המזמין ואת רשות מקרקעי ישראל.מורחב לכלו
 
  פוליסה מס' .................................. (1)

לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה, המבטח חבות על  ש"ח ...........................ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות של 
טוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הבי

להיגרם עקב העבודות. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ואת רשות מקרקעי ישראל בגין אחריות אשר עלולה 
להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות כאמור, וזאת 

הקבלן כלפי המזמין וכלפי רשות מקרקעי ישראל. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע  מבלי לגרוע מביטוח חבות
שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות )אך לא לפני ..................(. 

פי אשר מעניק כיסוי חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלו 15הביטוח כולל תקופת גילוי בת 
 כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

 
 פוליסה מס' .................................. (2)

לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה, המבטח את  ש"ח .........................ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של  
נה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשו

מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ואת רשות 
מקרקעי ישראל בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות 

מקרקעי ישראל. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך הקבלן כלפי המזמין וכלפי רשות 
תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות )אך לא לפני ................(. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

 ר בסעיף זה.חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמו 15
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פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין ו/או ע"י רשות מקרקעי ישראל -הפוליסות דלעיל כוללות תנאי מפורש על
ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או ביטוחי רשות מקרקעי ישראל. כל סעיף )אם יש 

ל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי רשות כזה( המפקיע או מקטין או מגבי
מקרקעי ישראל, ולגבי המזמין ורשות מקרקעי ישראל הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את 

השתתפות בביטוחי המזמין או המזמין ואת רשות מקרקעי ישראל במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות 
בביטוחי רשות מקרקעי ישראל, ומבלי שתהיה לנו זכות לדרוש ממבטחי המזמין או ממבטחי רשות מקרקעי ישראל לשאת 

, וכן אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי המזמין, 1901 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  29בנטל החיוב על פי סעיף 
ידי הקבלן ו/או מי -לפי מבטחיהם. כמו כן, אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן בתום לב עלרשות מקרקעי ישראל וכ

מטעמו, לא יגרע מזכויות המזמין ו/או מזכויות רשות מקרקעי ישראל לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. בנוסף אנו מתחייבים 
יטוח אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הב

יום מראש. למען הסר ספק, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי  65לידי המזמין ולידי רשות מקרקעי ישראל לפחות 
 לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ונושא בהשתתפויות העצמיות החלות על פי הפוליסות כאמור.

 
 ידי האמור באישור זה.-יסות המקוריות עד לכמה שלא שונו במפורש עלבכפוף לתנאי וסייגי הפול

 
 בכבוד רב,

 
 

 
 התחייבות בנושא שמירה על קניין רוחני

 
 לכבוד 

 החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ
 כיכר עיריה 
 קרית אתא

 
 התחייבות לסודיות, שמירה על זכויות קניין

 
( מעוניינת להתקשר עם הקבלן בהסכם בניה באחריות "החברה")להלן  אתא בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח קרית  -הואיל ו

 ;"ההתחייבות"(כוללת, בכפוף למתן התחייבות זו )
 

"(, מעוניין להתקשר בתנאי ההסכם הקבלןוהואיל ו______________, מרחוב ________, ]עיר[_________ )להלן "
 כאמור;

 
 החברה כדלקמן:אשר על כן, הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי 

 

הקבלן מסכים כי כל התוכניות, כל תוצר לוואי שלהם וכל תוצר של הפרוייקט, לרבות כל עיצוב, רעיון,  .1
פטנט, פיתוח, חידוש, תוכניות אדריכליות מכל סוג, וכל נושא לקניין רוחני, שייכים לחברה ויחשבו כעבודה 

הבלעדי של החברה, וכי כל זכויות הקניין, זכויות שהוזמנה על ידי החברה במסגרת התמורה, הינם רכושה 
 היוצרים ו/או כל זכות אחרת בהן תהיינה שייכות לחברה בלבד. 

החברה תהא רשאית לעשות בתוכניות ו/או בכל תוצר של העבודות, לרבות הבניין ועיצובו ומראהו החיצוני  .5
 ימוש לעבודות נגזרות ו/או נוספות. ו/או הפנימי, ככל שיעלה על דעתה, לרבות שינוי, שכפול, העתקה וש

לקבלן ולכל מי מטעמו, לרבות מתכננים, אדריכלים ומעצבים, לא תהיה הזכות להשתמש בתוכניות ללא  .3
 הסכמת החברה מראש ובכתב לכל מקרה ומקרה באופן ספציפי ובמפורש.

מטרה אחרת פרט הקבלן לא יהיה ראשי להעתיק את התוכניות או להעבירן לאחר, ולא להשתמש בהן לכל  .1
לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב למסור לחברה את התוכניות וכל עותק שלהן מיד עם דרישתה הראשונה 
של החברה וללא תנאי מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה יעשה כן כתנאי מוקדם למסירת תעודת השלמה סופית 

 א זכות עכבון בהם.לפרוייקט, מבלי שהקבלן ישמור עותקים כלשהם של הנ"ל ומבלי שלקבלן תה

הקבלן מסכים כי הוראות התחייבות זו הן סבירות ונדרשות לשם הגנה, באופן חוקי, על המידע הסודי של  .2
החברה, קניינה )כולל קניין רוחני( ומוניטין )"הנכסים העיקריים של החברה"(. הקבלן מצהיר כי קרא 

חייבות זו ומסכים לאמור בה, וכי הוא בקפדנות את הוראות התחייבות זו, כי הוא מבין את תוצאות הת
 העריך עבור עצמו את היתרונות והחסרונות הכרוכים בהתקשרות בהתחייבות זו. 
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הקבלן מסכים כי הוראות התחייבות זו, אשר מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי שירותו עם החברה, הן סבירות  .6
 התחייבות זו.  ונדרשות לשם הגנה, על אינטרסים לגיטימיים של החברה בקשר לנושא

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שאי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי התחייבות זו עלול לגרום  .7
כל סעד העומד  לחברה נזקים כבדים ביותר, וכי כל הפרה של ההתחייבויות על פי הסכם זה תקנה לחברה

או קבוע כנגד הקבלן למניעת הפרה לרשותה עפ"י כל דין, הסכם או אחרת, לרבות הוצאת צו מניעה זמני 
 מצדו של התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או תביעת נזיקין.

כל שינוי בהוראות התחייבות זו יהיה בכתב בלבד וחתום על ידי שני הצדדים. ויתרה החברה על הפרת  .0
ן, או הוראה מהוראות התחייבות זו, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה של אותה הוראה לאחר מכ

הוראה אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם החברה לא יהיו ברי תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על 
 ידה.

הוראות התחייבות זו יישארו בתוקף מלא גם לאחר סיום תקופת שירותו של הקבלן עם החברה מכל סיבה  .9
 פי כל דין.-קבלן עלשהיא. התחייבות זו לא תשמש באופן כלשהו לגרוע מהתחייבויות ואחריות ה

  
 חתימה: ______________________  תאריך: ______________________

  

 הסכם משולש בין החברה הקבלן וקבלנים ממונים
 
 

 הסכם משולש
 שנערך ונחתם ביום ______ לחודש ______ שנת ____________

 
 בין

 אתא בע"מ-החברה הכלכלית לפיתוח קרית
 כיכר העיריה 

 קרית אתא
 "(החברה)להלן: " 

 מצד אחד; 
 לבין

____________________ 
 "(הקבלן הראשי" או "קבלן)להלן: "ה

 מצד שני; 
 לבין

____________________ 
 "(קבלן ממונה)להלן: "

 מצד שלישי; 
 
 

"( בדבר ביצוע עבודות ההסכם הראשיהחברה ובין הקבלן )להלן: " וביום ______ נחתם הסכם בין הואיל
 "(;"הפרויקט ו/או הבניין"פרויקט בניה )להלן: "להקמת 

 
"(, בדבר ביצוע ההסכם המשניוביום _______ נחתם ההסכם בין החברה ובין הקבלן הממונה )להלן : " והואיל

 "(.העבודותעבודות __________ )להלן: "
 

  זה; והוסכם בין הצדדים להסדיר היחסים שביניהם בהתאם לאמור בהסכם והואיל
 

ושל הקבלן הממונה כלפי החברה  והצדדים מסכימים כי כל חובות וזכויות של הקבלן כלפי החברה והואיל
 מפורטות בהסכמים ובמסמכים שנחתמו ביניהם;

 
 ועל פי ההסכמים הנ"ל התחייבו הקבלן והקבלן הממונה לחתום על הסכם משולש עם החברה; והואיל

 
 :אי לזאת הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 

 וא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המב .1
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הקבלן מצהיר כי הוא מזמין את שרותיו של הקבלן הממונה כקבלן משנה לבצוע העבודות בפרויקט והקבלן  .5
 הממונה מצהיר כי הוא מסכים לעבוד כקבלן משנה של הקבלן.

הזכויות של ו עם חתימת הסכם זה, יהיה הקבלן הממונה לקבלן משנה של הקבלן הראשי וכל החובות .3
החברה לפי ההסכם המשני, להוציא את החובות והזכויות שעניינן ביטוחי הקבלן הממונה והחברה, יעמדו 

להלן, מבלי לגרוע מזכויותיה הישירות והעצמאיות של החברה  2גם לקבלן הראשי בכפוף לאמור בסעיף 
 כלפי הקבלן ו/או כלפי הקבלן הממונה.

ורה בהתאם לתנאי ההסכם המשני וכל ערבות שתינתן לפי הוראת החברה תשלם לקבלן הממונה את התמ .1
 בלבד. ההסכם המשני תוצא לטובת החברה
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ביחסים שבין הקבלן הראשי, הקבלן הממונה והחברה ניתנת עדיפות להסכם שבין הקבלן והחברה )ההסכם  .2
 הראשי(, על הוראות הסכם זה.

לה ביניהם ועם החברה במגמה להשלים העבודות מודגש בהסכם זה כי על הקבלן והקבלן הממונה לשתף פעו .6
 להקמת הפרויקט בזמן שנקבע, בטיב מעולה ובמסגרת התקציבית החוזית.

במידה ומתגלעים ו/או נוצרים חילוקי דעות ו/או אי הסכמות ו/או מחלוקות בין הקבלן לבין הקבלן  .7
והקבלן  יבת את הקבלןהאח/ממונה, הם יבואו לידי הכרעה בפני המפקח וקביעתו תהיה סופית ומחי

 הממונה.

הקבלן הממונה והקבלן מתחייבים כי גם אם יתעוררו ביניהם חילוקי דעות ו/או אי הסכמות הם ימשיכו  .0
 בעבודתם כרגיל ולא יאטו או ישבשו את מהלך העבודה ושיתוף הפעולה ביניהם.

בגינם לא ישולמו לקבלן הקבלן יהיה אחראי למתן השירותים המפורטים להלן לקבלנים הממונים אולם  .9
 אחוזי קבלן ראשי. השירותים יכללו את הסעיפים הבאים:

 מתן אפשרות כניסה ויציאה לאתר וממנו, גישה ופריקה מתואמת מראש. .9.1

השאלת תכניות המבנה לעיון )באתר( ומתן הסברים על המבנה, על שלבי הביצוע ועל תחזיות הביצוע,  .9.5
 בין הקבלנים. ן כך שיהיה תאוםוהסבר על שיטות ודרכי עבודתו של הקבל

נקודות  סימון נקודות מוצא בכל החלל, במידה מספקת לפי קביעת המפקח, כולל הכנה מחדש של .9.3
 באם תמחקנה וזאת עד להשלמה סופית של העבודות. 

 מתן אינפורמציה על הידוע לקבלן  על המבנה והמערכות הקיימות במבנה וסביבתו. .9.1

 הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים סמוכים.מתן אינפורמציה על הכללים  .9.2

הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי האתר כפי שיאושרו ע"י המפקח והקצאתם לקבלנים   .9.6
 הממונים )כגון: חשמל, אינסטלציה, מזוג אויר, אוורור צבע ומעליות( בהתאם לגדלים שיקבע

קבלנים הממונים. על הקבלן לדאוג המפקח. המחסנים יהיו נקיים נעולים ומוארים לשימוש ה
שהמחסנים לא יפריעו בעתיד להשלמת שטחי הפרויקט. באם יווצר מצב כזה יהיה על הקבלנים 
הממונים לעבור למקום אחר ובלבד שלא תהיה הפרעה לביצוע השוטף בהתאם ללוח הזמנים. הקבלן 

 ידאג לאבטחת המחסנים, ניקיונם וכל השירותים הנדרשים מקבלן.

 ות כניסה ומתן רשות כניסה למורשים לכך.ביקור .9.7

המפקח והקבלנים  מתן שירותי הרמה ושינוע עם המנוף )במידה ויותקן(ומעלית השירות כמתואם עם .9.0
 הממונים.

יאכלו  על פי דרישת כל דין, מתן שימוש בשירותים לכל העובדים בבנין ושימוש בחדר אוכל עובדים בו .9.9
 גם עובדי הקבלן והקבלנים הממונים.

של הפרויקט לרשתות חשמל  ימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך, עד למועד חיבורו הסופיש .9.15
עבודות קבלני המשנה והקבלנים  ומים והכנת לוח חשמל בטיחותי בכל קומה להספק מלא לביצוע כל

תקן כן תו-כל הקבלנים בו זמנית. כמו הממונים בו זמנית. הלוחות יוגנו בפני קצרים ויענו על צרכי
 נקודת מים בכל קומה.

תיאום, וייצוג בעיות  טיפול בארגון העבודה, תאום, השתלבות המבצעים בעבודות הקבלן, ישיבות .9.11
 משותפות בפני המפקח.
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העבודות בין  הכוונת כל העבודות הן הזמניות והן הקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק של כל .9.15
זורי עבודה לצרכי העבודה של כל אחד ואחד, המבצעים לבינם ובינם לבין הקבלן, כולל תאום א

 בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של הביצוע.

מבעוד מועד  תיאום ביצוע כל המערכות לפרטיהן עם המבנה ובינן לבין עצמן וטפול בביצוע ההכנות .9.13
 במבנה.

או כל גורם זכות שימוש חלקית במשרדים של הקבלן כולל טלפון לצרכי עבודתו של הקבלן הקשור  .9.11
 אחר וזאת תמורת תשלום לקבלן עבור הטלפון.

אחריות על ביצוע כל החריצים, מגרעות, פתחים על ידי כל הקבלנים הממונים בכל כמות וגודל ובלבד  .9.12
ביצוע  שהם יופיעו בתכניות הרלוונטיות שימסרו לקבלן לפני ביצוע חלקה הרלוונטי של העבודה וכן

נים הממונים ללא יוצא מהכלל כולל פתיחת חורים, חריצים, התיקונים הנובעים מעבודת הקבל
באופן מקצועי ובאופן מוחלט מסביב לכל  מגרעות, פתחים למעברים וצינורות וכן סתימתם לאחר מכן

 הצינורות. עבודת הסתימות תבוצע לאחר השלמת כל הצינורות באזור הנדון.

הקבלנים הממונים ועל חשבונם. עבודות ביצוע החריצים, המגרעות והפתחים ייעשה בפועל על ידי  .9.16
 הביטון לסתימת החריצים, המגרעות והפתחים כאמור יתבצע על ידי ועל חשבונו של הקבלן.

  ביצוע תיקונים כנ"ל וחציבות במידה ויוכח שהקבלן לא ביצע על פי התכניות. .9.17

ת הקבלנים שימוש בפיגומים עומדים וקיימים לביצוע כל העבודות לרבות התאמתם לצרכי עבודו .9.10
הממונים וזאת בתנאי שהשימוש בפגום יהיה לא יאוחר מזמן סביר מהמועד שקבלן הבניין סיים 

בפגום במקום  עבודתו בפגום, ועד לתקופה שלא תעלה )ככל שהפיגומים במקום( על חודש שימוש
 מסוים אין באמור לעיל כדי למנוע מהקבלן להעתיקם למקום אחר באתר לפי צרכיו.

ים לבניית פיגומים שיוקמו על ידי ועל חשבון הקבלנים הממונים במקומות שאין פגום השאלת חומר .9.19
והשימוש בחומרים בהתאם למחירים ששילם הקבלן  לקבלן  של הקבלן תמורת תשלום של הנ"ל,

 החומרים של הפיגומים בניכוי פחת ושימוש חוזר. הפיגומים או בהתאם למחירי

פיגור או תקלה  "י לוח הזמנים, ודווח לחברה ולמפקח על כלפיקוח מלא ותאום ביצוע העבודות עפ .9.55
 מבעוד מועד.

 מתן שירותי שמירה באמצעות חברת שמירה ידועה ובעלת מוניטין לשביעות רצון המפקח. .9.51

צמנט, אגרגט וכו'. לשימוש  אספקה ומכירה באתר לקבלנים הממונים של חומר שחור כגון: טיט, .9.55
 תמורת תשלום על ידי הקבלנים הממונים  לפי מחירי שוק.בעבודתם של הקבלנים הממונים 

ומסגרות לאחר הרכבת  סתימות כל החורים והפתחים מסביב לחלונות ודלתות מאלומיניום נגרות .9.53
יבוצעו עם חומרים מעולים  משקופים עיוורים או המשקופים עצמם לפי הפרטים בתכניות. הסתימות

 רטיבות. אימים המונעים חדירתאטימים בפני רטיבות דהיינו עם חומרים מת

 אחריות לטיב עבודת הקבלנים הממונים. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן הממונה. .9.51

 השתתפות במסירה ופיקוח על התיקונים עד למסירה הסופית. .9.52

ביצוע תאורה מספיקה לביצוע עבודות במרתפים ובמקומות כך שהקבלנים הממונים יוכלו לעבוד  .9.56
 שי בשעות העבודה ללא הגבלה של אור. על הקבלן להכין באתר מספר מספיק של זרקורים.באופן חופ

 מסודר ונקי. ביצוע ניקיון יום יומי וניקיון מוחלט וסופי במסירה וארגון האתר כך שיהיה .9.57

 שירותים של הקבלן הממונה לקבלן ללא תמורה כספית. .9.50
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 הבניין:הגדרת מערכת היחסים בין הקבלנים הקשורים וקבלן  .22

 זהות ותנאי ההתקשרות עם  הקבלנים הממונים  ייקבעו ע"י החברה עפ"י שק"ד הבלעדי. .15.1

עם חתימת ההסכם המשולש על ידי החברה, הקבלן והקבלן הממונה, יהפוך הקבלן הממונה להיות  .15.5
כמו קבלן משנה לכל דבר אצל הקבלן, ועל הקבלן תהיה האחריות הכוללת והמלאה לביצוע 

תן. התשלומים יבוצעו ישירות על ידי החברה לקבלן הממונה. באחריות מהנדס העבודות בשלמו
הקבלן לתאם ולדאוג לכל עבודותיו של הקבלן הממונה מבלי קשר לפעולות התיאום והפיקוח של  
המפקח. במידה ולא יעשה כן יופחתו האחוזים שמקבל הקבלן בגין שירותיו לקבלן האחר/ממונה. 

ובלעדי האם השירותים הניתנים ע"י הקבלן הם כמפורט בהסכם זה או המפקח יקבע באופן סופי 
שהקבלן נמנע מלבצע שירותים אלה ואז יופחת כאמור הסכום שהקבלן מקבל בגין מתן 

 השירותים.

התשלומים יבוצעו לפי התנאים שבלוח התשלומים כנתון בהסכמי הקבלנים הממונים ויבוצעו על  .15.3
ת החשבון ללא הסתייגות. יחד עם זאת רשאי המפקח לא ידי החברה רק לאחר שהקבלן יאשר א

למרות התנגדות הקבלן וזאת באם יוכח לפי  להישמע להוראות הקבלן ולשלם לקבלן האחר/ממונה
  עצירת התשלומים לקבלן האחר/ממונה. שיקול דעתו כי אין הצדקה לטענת הקבלן בדבר

ביד בין הקלבן לבין הקבלן הממונה. הצדדים מאשרים בזאת כי אין ולא יתקיימו יחסי עובד ומע .15.1
באם הקבלן ו/או החברה יתבעו בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן הממונה, יהיה חייב הקבלן 
הממונה לפצות אותם בגין כל תביעה כאמור ו/או להחזיר להם כל סכום שיאלצו להוציא ו/או 

 לשלם עקב הגשת תביעה כאמור.

בויות הקבלן ו/או הקבלן הממונה בהתאם להסכמים אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהתחיי .15.2
 שנעשו ביניהם לבין החברה בקשר לפרויקט.

 לעניין הסכם זה, כתובות הצדדים תהיינה כדלקמן: .15.6

 קרית אתא כיכר העיריה : החברה  
 : הקבלן  

 : הממונה הקבלן 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:
 
 

________________ __________________ ________________ 
 הקבלן הממונה הקבלן החברה  
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 נספח איכות הסביבה
 

 הצהרת הקבלן בנושא איכות הסביבה
 

 
ות הרלוונטים לנושא איכות הסביבה הקבלן מתחייב לפעול בנאמנות למניעת זיהום סביבתי ולפעול עפ"י החוקים והתקנ

 ISO 11155ולעמוד בדרישות התקן הבין לאומי 
 

_____________________ 
 הקבלן

 
 נספח הנחיות בדבר שמירה על איכות הסביבה

 
אין נספח זה בא לגרוע מהנדרש על פי כל דין אלא להוסיף עליו. כל העלויות בגין הדרישות המפורטות בנספח זה כלולות 

 הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד אלא אם נקבע אחרת.בהצעת 
 

 פסולת .2
מעבר לאמור ולנדרש בכל מקום אחר, הפסולת תסולק באופן שלא יגרם כל מפגע סביבתי או תברואה. אין לשרוף 
פסולת כולה או חלקה. הקבלן יציג אישור מאתר פסולת בנין מורשה על סילוק הפסולת לאתר מורשה. אישור זה 

 מקדים והכרחי לתשלום לקבלן עבור עבודתו.יהווה תנאי 
 למרות האמור לעיל המפקח רשאי להנחות הקבלן להעביר פסולות שונות למחזור, שימוש חוזר או מכירה.

 

 שמנים ודלקים .8
במהלך העבודה לא ישפוך הקבלן שאריות שמנים, דלקים, חומרי ניקוי וממיסים לקרקע או למערכת הביוב, אלא 

 וש/למיחזור באופן שלא יגרם זיהום סביבתי, או שיעביר לאתר מורשה, הכל באישור המפקח.יאסוף ויעביר לשימ
 הקבלן יציב מיכלי דלק )סולר וכו'( על גבי מאצרה אטומה למניעת זיהום קרקע.

על הקבלן לטפל ולנקות )ע"פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה( כל זיהום של שמן או דלק שיגרם כתוצאה מעבודתו 
 נוי וטיפול בקרקע שהזדהמה.כולל פי

 

 הובלת חומרי בניין .3
הובלת חומרי בנין תעשה כנדרש בתקנות התעבורה תוך הקפדה מיוחדת על כך, שלא יתפזרו חומרים )חצץ, חול וכו'( 

 בדרך ובסביבה )וזאת ע"י איטום הסדקים בחיבורי הדפנות של ארגז המשאית, כיסוי הארגז וכו'(.
בטון נוזלי מיציקה או מי שטיפה המכילים מלט בסביבה או בדרכים אל האתר או ממנו או הקבלן לא ישפוך עודפי 

לקווי ביוב. עודפי הבטון יוחזרו לשטח המפעל המספק ויישפכו שם )למערכת המיחזור במפעל או לאתר סילוק פסולת 
 שבתחום המפעל(.

 אם נשפכו עודפי בטון הקבלן יסלקם וינקה השטח מהשאריות.

 

 כיםשאיבת שפ .4
סילוק שפכים )מבורות רקב, בורות ספיגה, מפרידי שומן וכו'( ותמלחות ייעשה אך ורק לאתרים מוסדרים ומאושרים 

 לקליטת שפכים מסוג זה.
הקבלן חייב בהצגת אישורי שפיכה באתרים המורשים. הקבלן יגיש העתקי קבלות בגין חשבונות ששולמו עבור 

המועדים הנכללים במסגרת זמני העבודה לגביהם הוא מגיש חשבון  שפיכת הפסולת לאתר המורשה ביחס לאותם
 לתשלום. הצגת הקבלות כאמור לעיל הוא אחד מהתנאים לכל תשלום עבור העבודה.

 

 נזקי קרינה .5
באחזקה וצביעת מגדלי אנטנות שידור על הקבלן ועובדיו להיזהר מחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית, זאת ע"י תיאום 

 המתקן/המשדרים.העבודות עם מפעיל 
כמו כן יש להימנע מפעולות העלולות לשנות את כוון המשדרים באופן שעלול להגביר חשיפת האוכלוסייה בסביבה 

 לקרינה אלקטרומגנטית.
 ריתוכים:

כאשר מבוצעות עבודות ריתוך באזור מאוכלס, יש למנוע חשיפת עוברי אורח להבזקי אור ע"י מחיצות מתאימות 
נזקי ראייה לעוברים ושבים(. המפקח רשאי לפטור הקבלן מחובה זו במקרים מיוחדים כגון:  )זאת על מנת למנוע

יש למנוע קירבת בני  Yכאשר פעולת הריתוך מבוצעת באתר סגור ומוסתר מהסביבה. בעריכת צילומי ריתוכים בקרני 
 אדם למקור הקרינה.
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 אזבסט .6
אזבסט או שתבוצענה בפיקוח מפקח מורשה צמוד, שקיבל עבודות עם אזבסט תבוצענה ע"י קבלן מוסמך לעבודות 

 הסמכה מהועדה הטכנית לאבק מזיק של המשרד לאיכות הסביבה, לפקח על עבודה מסוג זה.
 פי הוראות מיוחדות.-עבודות עם אסבסט פריך, בשונה מאסבסט צמנט, יבוצע ע"י קבלנים מוסמכים לכך כחוק ועל

עבודה ובכלל זה לעניין: שילוט, הגנת עובדים, פרוק ואיסוף פסולת הקבלן יפעל בהתאם לתקנות הבטיחות ב
 האזבסט, פנוי הפסולת והובלתה, קבורת הפסולת באתרים מיוחדים לפסולת אזבסט, בדיקות סביבתיות ועוד.

 

 זיהום אוויר .7
סכנה של  כאשר נעשות עבודות בניה לרבות שיפוץ, צביעה וכו' במבנים קיימים מאוכלסים או מחוצה להם, קיימת
 חשיפה לחומרים נדיפים רעילים )ממיסים אורגנים, דבקים, מדללים וכו'(. על הקבלן למנוע חשיפה כזו.

יש להגן העובדים והסביבה מפני אבק וחול )בהתאם לתקנות  –בניקוי קונסטרוקציות פלדה ובטון בחומר שוחק 
 הבטיחות בעבודה(.

יבים של צמר סלעים, צמר זכוכית וכד', יש להגן על העובדים בעת פרוק והרכבה של "מזרני בידוד" המכילים ס
 והאוכלוסיה שבסביבה מחשיפה לסיבים.

 

 מערכת קרור וכיבוי אש )מניעת פגיעה באוזון( .2
בעת תחזוקה, פרוק והעברה של מערכות קירור, מיזוג אויר ומערכות כיבוי אש, יפעל הקבלן ככל הניתן למניעת 

וי העלולים לפגוע באוזון )= כלורופלורוקרבונים, הלונים, קרבון טטרה כלוריד, שחרור גזי קירור וחומרי כיב
 טריכלורואתן, הידרוברומופלורוקרבונים(, וישתדל לאוספם ולמחזרם.

בעת התקנה/אחזקה של מערכות מיזוג אויר יש להקפיד שצנרת מי העיבוי תמוקם באופן שלא יגרם מפגע כלשהו: 
 קדי דגירת יתושים וכד'.רטיבות ועובש על הקירות, מו

 שמירת צמחייה   .9
בעת ביצוע העבודות אין לפגוע בעצים. עקירה, גדיעה והעתקה של עצים ייעשו רק על פי תוכניות ואישורים מהרשויות 

 המוסמכות.
 

 חומרי הדברה .22
ודה ביצוע עבודות הדברה יעשה רק ע"י בעל היתר מתאים. עבודות ההדברה, הכנת הכימיקלים ושטיפת כלי העב

 ייעשו באופן שימנע זיהום סביבתו וסיכונים בטיחותיים.
 אחזקת גנים. – 11.2שימוש בחומרי הדברה ייעשה בכפוף למפרט הכללי פרק 

אין לפגוע בסביבה )בני אדם, מקורות מים, בעלי חיים, רכוש, צמחייה רצויה, גידולים חקלאיים וכד'( בשל שימוש לא 
בכלים מכנים. אם תהיה פגיעה הדבר ייחשב לאחריותו הבלעדית של הקבלן וכל נכון או לא זהיר בחומרי הדברה ו

 שיידרש להחזרת המצב לקדמותו יבוצע ע"י הקבלן.
הקבלן אחראי, לאחר השימוש, לפינוי והשמדת אריזות חומרי ההדברה במקום מורשה ולהימנעות משטיפת חומרי 

 ם ובסביבה.ההדברה באתר העבודה באופן שיגרום לפגיעה במקורות מי
בהדברת מזיקים יש לפעול באופן שימנע הרעלות משניות בשרשרת המזון. באחריות הקבלן סילוק הפגרים 

 המורעלים.
 

 כימיקלים .22
יש  –אין לשפוך לקרקע שאריות כימיקלים או מי שטיפה מזוהמים )כגון מניקוי חביות כימיקלים ומכלי ריסוס( 

מיחזור. את האריזות והמיכלים הריקים יש לפנות לאתר מורשה ע"פ לאוספם בנפרד ולהעבירם לאתר מורשה או ל
 הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

 

 מניעת חדירת גז ראדון .28
בבניית מרתפים, מקלטים וקומות קרקע יש להקפיד על סתימת סדקים ופתחים שלהם קשר ישיר לקרקע. כ"כ יש 

 לבין הרצפה או הקיר שבמגע עם הקרקע.להקפיד על סתימת המרווחים שבין צנרת )מים, ביוב, חשמל( 
 

 רעש .23
השימוש בציוד בנייה יעשה ע"פ כלל התקנות למניעת מפגעי רעש לרבות רעש בלתי סביר ורעש בלתי סביר מציוד 

 בניה.
 

 תברואה .24
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הקבלן יעמיד לרשות העובדים והמפקח שירותים זמניים** עם נקודות מים לשטיפת ידיים, ומיכלי אשפה לאגירת  
מזון. הפסולת והאשפה מהמתקנים שלעיל יטופלו ויסולקו באופן שלא יגרמו מטרדים תברואיים )זבובים, שאריות 

 צחנה וכו'(.
 

  שירותים זמניים יכולים להיות שירותים כימיים, שירותים "ביולוגיים", או בתי שימוש רגילים. במידה ומספר
 ע"י המפקח. השירותים ומיקומם לא נקבע במסמכי ההסכם הנוספים הוא יקבע
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 נספח נוהל ביצוע עבודות בחום
  

חומרי פסולת, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו מכל המבנים מדי יום ויאוחסנו במרחק  .1
 בטוח ממנו. 

 
מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם  10לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר העבודות ברדיוס של  .5

 לנוהל המפורט להלן:
 

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או  .5.1
 תוך שימוש באש גלויה.

כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כרוך ב"עבודות בחום" ימנה אחראי )להלן:  .5.5
 בנוהל זה."( אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור האחראי"

בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום  .5.3
מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום,  15ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של 

 כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.

"( המצויד באמצעי כיבוי אש צופה האשה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן: "האחראי ימנ .5.1
מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו 
הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מיידית כל התלקחות העלולה 

 ום.לנבוע מביצוע העבודות בח

דקות  35צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום לפחות  .5.2
 לאחר סיומן, על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות.
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 תעודת השלמה
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ

 כיכר העיריה
 קרית אתא

 
 

 תעודת השלמה
 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של 
ההסכם מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות, למעט אותן עבודות ו/או התחייבויות בקשר 

 צאת תעודת השלמה זאת. לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הו
 

תקופת הבדק ביחס לעבודות תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל. אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי 
 או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 
 
 _________________ חתימה:   החברה. _________________, 1
 
 __________________חתימה:   פקחמ. _________________, 5
 
 

 בכבוד רב,
 

____________________ 
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 קרית אתא גבעת הכלניות

פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות רטובות, 

 קירות תמך וסלילה חלקית

 - 2/88מכרז מס'   -

 

 מסמך ג'
 

 המפרט הטכני המיוחד
 מפרט טכני מיוחד לעבודות בטון - 55פרק 

 מיוחד לעבודות איטוםמפרט  - 52פרק 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל - 50פרק 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות פיתוח נופי - 15פרק 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות גינון והשקיה - 11פרק 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות ריהוט גן - 15פרק 

 מפרט טכני מיחד לקרקע משוריינת -    13פרק   

 מפרט טכני מיוחד לעבודות מתכת - 11פרק 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות סלילה - 21פרק 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות אספלט - 25פרק 

 מים ביוב, ניקוז מערכות  -  27פרק   
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 מפרט מיוחד לעבודות קונסטרוקציה 

 קירות תומכים
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 עבודות עפר  – 22פרק 
 

 הנחיות יועץ הביסוס  51.55
 

 ובהתאם להנחיות הנמסרות על ידו בשטח. –עבודות העפר תבוצענה לפי הנחיות יועץ הביסוס המופיעות במפרטים ובתכניות 

כמו כן, על הקבלן לדווח על כל ממצא חריג או בלתי צפוי בעת ביצוע עבודות העפר ליועץ הביסוס באמצעות המפקח, וזאת 

 די לקבל הנחיות בכתב לגבי המשך הביצוע.כ

בודות העפר )גמר חפירה, הידוק והחלפת קרקע( יש לקבל את אישור יועץ הביסוס לפני ביצוע אלמנטי שלב של ע בכל

 הקונסטרוקציה השונים.

כל האמור  על כל שינוי בגובה הקירות או תנאי הביסוס יש לדווח מיד למתכנן הקונסטרוקציה לבדיקתו, באמצעות המפקח.

 ור המפקח ומנה"פ.יבוצע בכתב ויתועד כולל קבלת איש

 

 מיקום האלמנטים  51.53
 

מיקום האלמנטים ייקבע במקום לפי סימון של מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו. המזמין רשאי לבדוק את הסימון 

תוך  ובמידה שיתגלה חוסר התאמה, הקבלן יבצע כל תיקון שנדרש. אין לבצע את האלמנטים ללא אישור המפקח בכתב

 .ד האתר מוד בקרתם ע"י 

 קו ייחוס, לפני חיפוי באבן, ראה פרטים בתכניות.מיקום האלמנטים מסומן בתכניות לפי 

 לאחר הכנת השטח למפלס פילוס הקבלן יעביר מדידת מצב קיים למפלסים לקבלת אישור מנה"פ ויועץ הקרקע.

 האמור חייב לקבל חתימת הפיקוח על כל אי התאמה ותיעודה.

 

  החלפת קרקע   51.51
 

ברר בהתאם להגדרות של המילוי להחלפת קרקע יבוצע בהתאם למוגדר בפרטים הטיפוסיים. המילוי יהיה מסוג מילוי נ

 המפרט הכללי או בהתאם להחלטת יועץ הקרקע.

לחומר נברר על חשבונו ועליו לדעת שלא ישולם על  לקירותהקבלן יהיה רשאי להפוך את החומר המקומי שימצא מהחפירה 

( במסגרת שינוע חומרים ככל DOUBLE HANDLINGבכל אופן, לא יהיה תשלום לקבלן עבור הובלות כפולות )כך בנפרד.  

 שיהיה. על הקבלן לתכנן את העבודות בצורה יעילה למניעת הובלות כפולות.

עבודות יועץ הקרקע רשאי להחליט באם לשנות את סוג  החומר למילוי בהחלפת קרקע בהתאם לממצאים שימצאו במסגרת 

 החפירה.

 

 המדידה לתשלום  51.52
 

ולמילוי בגב הקיר לא ישולם בנפרד ועלותם כלולה במחירי הקירות,  החלפות קרקע  עבור עבודות העפר לביסוס קירות

)מילוי זה יופחת מהמילוי בתחום רצועת  בהתאם לסעיפים שבכתב הכמויות, כשכל המילוי מהודק כנדרש בתכניות

 .הדרכים( 

כולל את כל האמור במפרטים הכלליים ובמפרט מיוחד זה בין אם הוזכר בסעיף באופן מפורש ובין אם לא. המחיר 

ת, שייקבעו ע"י יועץ בטיחות של הקבלן בתאום עם יועץ הביסוס הם באחריות הקבלן ולא ישולם השיפועים בצידי החפירו

 עבורם בנפרד.

 קונסטרוקציה הקרובים זה לזה.על הקבלן לקחת בחשבון שלביות הביצוע בין אלמנטי 

 

בכל אופן, לא ישולם בנפרד עבור הוצאות חומרי עפר מהשטח במסגרת החפירות לקירות. המפקח רשאי לבקש מהקבלן 

לערום את החומרים בהתאם למקום שיקבע או/ו להנחות את הקבלן לפזרם בשכבות או/ו להוציאם מהשטח לאתר מורשה 

 .52הכל כמפורט בפרק עבודות עפר בפרק  לקליטתם
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 עבודות בטון יצוק באתר - 28פרק 
 

 כללי 55.51
 

האחרונה של המתכנן  לפני התחלת בצוע של כל עבודה, על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שברשותו הן המהדורה

 ומאושרות לביצוע על ידי המפקח

המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים, יהיו לפני יציקת בטון, יוודא הקבלן שכל האלמנטים 

מחוזקים לתבניות וקבלו את אישור המפקח. אישורו של המפקח לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה. כל תיקון 

 חשבון הקבלן. או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים, יהיה על

 לפני ביצוע כל אלמנט יוודא הקבלן את התאמת המידות.

הודיע מהנדס הביצוע של הקבלן למפקח על יציקת בטונים וקיבל מראש את אישורו, רשאי הקבלן לבצע את יציקת הבטונים 

דרישה זו היא תנאי  בכל מרכיבי המבנה רק בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע שמטעמו. נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה.

ד לא הסכים המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן. מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ביומן בסיסי של החוזה כל עו

 העבודה או במסמך אחר, לפי הוראת המפקח, כי אישר כל יציקה לפני ביצועה וקיים בדיקה וביקורת במהלך היציקה.

. מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים 55.53בהתאם למפרט הכללי כמפורט בסעיף כל עבודות הבטון היצוק באתר וביצועו 

 הכלליים.

של כתב הכמויות, ההתייחסות  55במפרט מיוחד זה ובפרק  15( ובפרק 55אלמנטי בטון טרום ו/או דרוך מפורטים בפרק זה )

 .13-ו 53במפרטים הכללים היא בפרקים 

 

 הבטון סוג   55.55
 

דהיינו יחס אפקטיבי מקסימלי מים  3כמסומן בתכניות, דרגת חשיפה  15-ו/או ב 35-הבטון באלמנטים היצוקים באתר יהיה ב

טבלה  110ובהתאם לדרישות ת"י  3.5טבלה  166/1ק"ג/מ"ק כאמור בתקו  575, תכולת צמנט מינימלית 5.65 -צמנט שווה ל–

מ"מ אך יותאם לצפיפות הזיון בבטון לפי הצורך  52אגרגט הגס לא יעלה על , אלא אם נאמר אחרת בתכניות. גודל הגרגר ב11

 ו/או לפי דרישת המפקח.

 תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.

ון שיוצקו בכל תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקה באתר, יעביר הקבלן למפקח את כל הפרטים על תערובות הבט

 יניהם.במסגרת חוזה זה כולל כל הערבים והמוספים למ

 במקרה של ספקים שונים יועברו נתונים מכל ספק בנפרד.

תערובת הבטון תתוכנן על ידי הטכנולוג של ספק הבטון באלמנטים השונים, בהתחשב בכל התנאים, לרבות צפיפות הזיון 

 עם יציקת ניסיון ותוצאות הבדיקה שלה.ומימדי האלמנטים. התערובת תובא לאישור המפקח 

 אין באישור התערובת כדי להפחית מאחריות הקבלן לעמידת הבטון היצוק בכל דרישות התקנים ובכל בדיקות המעבדה.

 
 

 הפסקות יציקה   55.53
 

 הפסקות יציקה תעשינה רק לפי המסומן בתוכניות ובתאום עם המפקח.

 .דקות בין ערבלים. בכל מקרה היציקה תהיה בטון טרי על טרי 55תנות העולות על יש להתארגן לקצב אספקת בטון שימנע המ

 המשך היציקה יהיה על פי אישור המתכנן והמפקח. ,במקרה של תקלה והיוצרות תפר קר

הקבלן יציע את המקומות בהם בדעתו לבצע הפסקת יציקה. המפקח יבדוק בתאום עם במידת הצורך למרות האמור לעיל 

המתכנן את הפסקות היציקה המוצעות ובמידה שיאושרו ההצעות ינחה את הקבלן בנוגע להכנות הנדרשות בבטונים לצורך 

לפי הפסקות שינחה עליהם יהיה עליו לבצע את היציקה ללא הפסקה או  ,לא תאושר הצעת הקבלן אםהפסקות היציקה הנ"ל. 

 .המפקח
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הפסקות יציקה שיבוצעו ע"י הקבלן באישור המפקח בהתאם לתכנון העבודה של הקבלן, יבוצעו ע"ח הקבלן על כל הכרוך 

 בפרטי האיטום והפרטים הנלווים כתוצאה מהפסקת היציקה.

ן אחרת( על כל השטח ולפי הצורך מ"מ לפחות )אם לא צוי 7כעיקרון, בכל הפסקת יציקה יש לבצע חספוס השטח לעומק 

או הוראות המפקח במקום, \)כמסומן בפרטים( יבוצעו גם שיני גזירה. אטמים, עיבוד צורה מיוחדת, הכנת קוצים לפי פרטים ו

יישום חומר מקשר בין יציקה קודמת לבין היציקה החדשה, לפי קביעת המפקח, כל הנ"ל הינו חלק מהכנת השטח להפסקת 

 כלולה במחירי הבטונים. היציקה והעלות

 

 ערבים ומוספים לבטון   55.51
 

להגברת ושיפור העבידות של יציקת הבטון ניתן להוסיף לבטונים מוספים הידועים בכינויים "סופר פלסטיסייזרים" ההוספה 

ו/או לייצר  תתבצע אך ורק במפעל ורק לפי אישור מוקדם של המפקח. בכל מקרה לגביו תידרש תוספת ערב כנ"ל, יש להזמין

את הבטון המוכן עם שקיעה מותאמת, העשויה להיות שונה מהשקיעה הנדרשת לבטון ללא ערב. בכל מקרה ומקרה, חייב 

הקבלן לקבל הנחיות והוראות מוקדמות ובכתב מאת היועץ הטכני של החברה המייצרת את הערבים והמוספים המיועדים 

 פת זו תהיה ע"ח הקבלן וכלולה במחירי היחידה.נון המדויק ואופן ההכנה. תוסלשימוש לגבי המי

 

 טפסות   55.52
 

לא  החיבורים בין הטפסות יהיו אטומים באופן שיימנעו נזילות מיץ בטון והיווצרות קיני חצץ או מוקדי סגרגציה מקומיים.

 תבוצע קשירת תבניות עם חוטי ברזל.

ן חזותי חשוף, על הקבלן להתאים את הטפסות בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובהתאם במקומות בהם נדרש גימור מבטו

 .והמפקחלהנחיות אדריכל הנוף 

מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם  תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים,

 על כל חלקיו. 951, ובכפוף לכל הוראות ת"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית

 היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם צוין כך במפורש בתכניות.

כאשר נדרש תפר הפרדה/התפשטות בין שני חלקי אלמנט, היציקה הראשונה תבוצע תמיד כנגד תבנית ויציקת ההמשך כנגד 

 חומר ההפרדה שבתפר.

וזאת גם אם לא נדרש במפורש  –מ"מ אם לא צוין אחרת בתכנית  12X12מות במידה של כל פינות הבטון תהיינה קטו

 בתכניות.

 

 ציפוף הבטון   55.56
 

לא ריטוט  הבטון יתבצע  באמצעות מרטטי מחט, בתנועות קצובות ובכיוון התקדמות מוגדר באופן שיבטיח ציפוף אחיד ומ

 עטיפה וכיסוי של מוטות הזיון., של הבטון

 דקות כדי לאפשר שקיעה פלסטית של הבטון הטרי. 15-12מחזורים בהפרשים של  5קת משטחים יש לבצע ויברציה ב בעת יצי

לאחר מכן  רק לאחר מחזור הריטוט השני יש ליישר את פני הבטון, להביא אותו למפלס הרצוי ולבצע החלקה ידנית ראשונית.

 בהליקופטר.יש לשמור את פני הבטון לחים עד לסיום ההחלקה 

 ימים. 15מיד לאחר סיום ההחלקה בהליקופטר יש לשמור את פני הבטון רטובים במשך 

מטה  - פועלים, בתנועות קצובות, מעלה 5מרטטי מחט שיופעלו בו זמנית ע"י  5באלמנטים אנכיים יש לבצע ריטוט באמצעות 

 ך יצירת אזור השפעה חופף בין שניהם.מ' לצור 5.2המרטטים יהיה כ  5ותוך כדי התקדמות אופקית. המרחק בין 

 ן.שימת הבטון צריכה להיות רציפה אך לא מהירה, יש להחדיר את צינור המשאבה הגמיש לתוך התבנית לעומק המרבי הנית

 על הקבלן להחזיק במקום אמצעי ציפוף וריטוט לבטון בכמות מספקת לרבות כלים רזרביים למקרה של תקלה בעת היציקה.

 

 עת סגרגציהמני   55.57
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יציקת אלמנטים גבוהים תתבצע בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת בטון  לגובה של לא יותר ממטר 

אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון. באם לאחר הסרת תבניות ו/או בעת חשיפת אלמנטים יצוקים תתגלה סגרגציה, יבצע 

. וזאת לאחר שקיבל הנחיות מתאימות מהמפקחבטון מלאים וחלקים הקבלן באופן מיידי, סתימות ותיקונים לקבלת פני 

 פעולות אלו ייעשו על חשבון הקבלן.

 
 

 אשפרה   55.50
 

ימים לפחות, או ע"י שימוש בחומר שחוסם התאדות המים מתוך  7אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך 

 לא תשולם לקבלן תוספת למחירי היחידה בגין פעילות זו.מפקח. לפי הוראות ה CURING COMPOUND,הבטון הנקרא 

 

 בדיקת הבטון   55.59
 

. 56לבדיקת הבטונים, יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות. שיטות לקיחת המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

. כל הבדיקות תשולמנה על ידי המזמין ובכל חשבון של 156ת לפי ת"י בהוראות המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזא

 . לקבלן שלא יוחזרומסך כל החשבון  5%הקבלן יופחתו 

 

 :ללא תוספת תשלום על כך לקבלן הבדיקות הבאות במסגרת בקרת איכות העבודות יבוצעו 

 בדיקות גיאומטריות לפני ביצוע היציקות .28.29.22
 

 )בקואורדינטות(  ע"י מודד מוסמך.מיקום אלמנטי המבנה  -
 מפלסי אלמנטי המבנה, ע"י מודד מוסמך. -
 מידות האלמנטים היצוקים )כולל מידות אופקיות, גבהים ועובי(. -
 התאמה לתכניות. -
 עיגון אביזרים ועוגנים מבחינת מיקום ומפלס. -
 

 בדיקת תבניות לפני ביצוע היציקות .28.29.28
 

 ציקה.סוג תבנית מבחינת עיבוד גמר חיצוני של הי -
 סוג תבנית מבחינת גמר בטון חשוף, כולל אביזרי קשירה לתבניות. -
 התאמת המידות לתכניות. -
 חוזק ויציבות של מערכת התבניות והטפסנות. -
 פתחי יציקה, שרוולי יציקה. -
 הכללת צינורות, שרוולים ואביזרים שיש לבטן ביציקה. -
 עיבוד הפסקות היציקה להתקשרות ליציקות הבאות. -
 התפשטות. עיבוד תפרי -
 הכללת שרוולי יציקה המיועדים ליציקות הבאות. -

 

 בדיקת זיון לפני ביצוע היציקות .28.29.23
 

 התאמת סוג מוטות הזיון המיועדים לדרישות המפרט. -
 התאמת כמויות הזיון ומיקום הזיון לדרישות התכניות והמפרט. -
 אביזרים מעוגנים ביציקות וייצובם בתבניות. הכללת -
 להתחברות ליציקות הבאות.הרכבת קוצי זיון  -
 שומרי מרחק ומיקום הזיון. -
 יצירות מערכת הזיון ומיקום הזיון בתבניות. -
 ניקיון מוטות הזיון. -

 

 בדיקת הכנות ליציקה .28.29.24
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קצב   יציקה, שיטת  תכנון מראש של היציקה, לרבות: מיקום ציוד היציקה, מיקום ערבלים, -
משך היציקה, משך  היציקה, כיוון היציקה, לשיטת עיבור פני הבטון, שיטת האשפרה, מועדי היציקה, 

 האשפרה, קביעת מסגרות כח האדם לפי מספר נקודות קבלת הבטון.
 קביעת קווי הפסקות יציקה אופציונליים למקרה של תקלה. -
 בדיקת כמות המרטטים לפי כמות הבטון הנוצק, ובדיקת תקינות -
 המרטטים. -
 בדיקת תקינות מערכת תאורה )ליציקות החשכה(. -
 בדיקת הסדרי קבלת הבטון מספק הבטון, כולל התאמת קצב האספקה -
 לקצב היציקה. -
 בדיקת הספקת החשמל למרטטים ולמאור, ובדיקת אספקת מים  -
 לאשפרה. -
 בדיקת שהחציות דרך הקירות הוכנו בהתאם לפרטים והתכניות. -

 

 

 נקזים לקירות תמך .28.29.25
 

 מ"ר יהיה לפחות צינור אחד. 3", כך שבכל 1טר בקו PVCחורי הניקוז יעשו על ידי הכנסת צינורות  -
מאחורי חורי הניקוז בגב הקיר יונחו צרורות אבן מודרג עטופים ברשת או בבד גיאוטכני בהתאם  -

 להנחיית הקונסטרוקטור.
ס"מ מפני האבן המתוכננת  2נקזי הקירות יהיו סמויים, באופן שצינורות הניקוז יהיו שקועים  -

 בחזית הקיר.
 ר הנקזים כלול במחיר היחידה לבניית הקירות.התשלום עבו -

 

 בדיקות היציקה .28.29.26
 

 התאמת קצב היציקה ושיטת היציקה לתכנון הנ"ל. -
 אימות סוג וטיב הבטון המסופק לאתר, עפ"י תעודות המשלוח. -
 בדיקת שקיעת קונוס של הבטון המסופק לאתר. -
 יקות חוזק הבטון הנוצק וביצוע בדיקות החוזק נטילת מדגמים לבד -
 עבדה מוסמכת.במ -
 בדיקת פני הבטון בתום היציקה להיעדר "סדיקה פלסטית". -
 בדיקת התאמת האשפרה לתכנון. -
 נטילת מדגמי פלדת הזיון לבדיקה. -

 
 

 קביעת אלמנטים בבטון   55.15
 

עוגנים, אביזרים וצנרת לחשמל ואינסטלציה וכיו"ב,  לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים, חריצים, בליטות

 לחזקם היטב לתבניות בהתאם להנחיות לגבי מקומם ואופן קיבועם.

 

 ברזל זיון  55.11
 

, 500w-או פ W155-)ברזל מצולע( על כל גיליונות התיקון. סוג הפלדה יהיה פ 3חלק  1166ברזל הזיון יתאים לדרישות של ת"י 

" לא מופיע W. הפלדה תהיה מסוג רתיך גם אם הסימון "W155-לא צוין אחרת, הפלדה תהיה פ לפי הנדרש בתכנית אם

 בתכנית. אין לבצע ריתוכים בברזל אלא לפי אישור המפקח.
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כעיקרון, לא יבוצעו הארכות לברזלים שלא מופיעות בתכניות. אם יידרש הדבר, תבוצע הארכה תוך שימוש במחברים 

בזאת לידיעת הקבלן כי קוצים קצרים , בהתאם להוראות היצרן. מובא ERICOל חברת ש LENTONמתועשים כדוגמת 

 מהנדרש בתכניות לא יאושרו ולא תתאפשר הארכתם. קוצים קצרים יפורקו ויוחלפו בברזל באורך הנדרש.

 ברזלים שעברו עיוות פלסטי לא יאושרו והקבלן יחליף אותם בברזלים חדשים, על חשבונו.

כשהדרישה היא למוטות מצולעים בחוזק  1חלק  1166ומנות רשתות מרותכות, אלה יתאימו לדרישות ת"י במקומות בהם מס

 ס"מ לפחות. 2מפ"ס. אם לא סומן אחרת בתכנית, חפיה אופיינית תהיה שתי משבצות בתוספת  255כניעה 

 

 
 שומרי מרחק לברזלים  55.15

 
הקבלן לעשות שימוש בשומרי מרחק מתועשים מפלסטיק או קוביות מידת הכיסוי של בטון לברזלים מסומנת בתכניות. על 

 בטון טרומות עם חוטי קשירה, לפי המרחק הנדרש.

 אבנים, שברי מרצפות או כל דבר אחר מלבד האמור לעיל.לא יאושר שימוש באמצעים מאולתרים כדוגמת 

לאפשר דריכה בטוחה בשלב העבודה כמות וצפיפות של שומרי המרחק צריכה להבטיח את היציבות של מערך הזיון ו

 והבדיקה, בלי לגרום לעיוות הברזל.

נים באמצעות כמות מתאימה של בשטחים אופקיים )או בעלי שיפוע קל( הברזלים העליונים ייקבעו כנגד הברזלים התחתו

מנט, אלא כנגד ספסלים. אין להעמיד ספסלים כנגד התבנית התחתונה או משטח בטון רזה המגדיר פני בטון תחתונים באל

 שכבת הברזל התחתונה.

 

 המדידה לתשלום )כללי(  55.11
 

. מחירי מנה"פשל עבודות הבטון היא נטו בהתאם למידות שבתכניות או מידות אחרות שאושרו בכתב ע"י  המדידה לתשלום

האלמנטים הם מחירי האלמנט המוכן לשביעות רצונו של המפקח וכוללים בין היתר את כל החומרים, המלאכות, ההכנות, 

תפרים, מוספים, טפסות, הפסקות  נקזים,אמצעי העזר, תכנון התערובת ואישורה, השינוע, הטפסות, עיבודי פני הבטון, 

 . כל זאת כמפורט בסעיפי המפרט המיוחדו ה וכל תיקון שיורה עליו המפקחאשפריציקה, ציפוף הבטון, בדיקות הבטונים, 

 ל אלמנט, עלות הפירוק והיציקה מחדש חלה על הקבלן.במידה שייפס

לרבות מילוי חוזר ממילוי נברר, חפירה / חציבה לקירות תמך, החלפות  בכל מקום בו צויין כי ברזל הזיון או כל עבודה אחרת

ות הדבר היא כי לא ישולם עבורם בנפרד ועל הקבלן לכלול את עלותם במחירי משמע ,חירי הבטוניםכלולים במוכו'  קרקע

 היחידה של הבטונים.

במחיר ברזל הזיון כלולים, בין היתר, כל אמצעי החיזוק, קשירה, ספסלים, שומרי מרחק וכיו"ב. לא יובדל בין הקטרים, 

 אורכים, סוגי הברזל )מוטות, רשתות( וכיו"ב.

אין לבצע מודגש בזאת כי בסיס הקירות יבוצע בשיפוע לפי פרטים בתכניות. שיפוע זה הינו בניצב לחזית הקיר. בכיוון האורך 

 , לפי המסומן בפריסות. מילוי בטון רזה יבוצע לפי הפרטים באזור הקפיצות.שיפוע והיסוד יהיה בקו אופקי עם קפיצות

  והן" הקדמי בקיר, לפני השיפוע.המפלס המסומן בתכניות הינו המפלס של ה"ב

 עיבוד השיפועים והקפיצות לפי הפרטים והפריסה כלול במחיר הקירות ולא ישולם עבור כך בנפרד.

לתוכניות היועצים ופרטים סגרת הסעיף הקבלן ידרש לבצע הכנות לחציות של מערכות במסגרת העבודות לקירות בהתאם במ

. בכל אופן לא ישולם עבור כך תוספת וכל הדרוש לחציות כלול במחיר היחידה רוקציהאופייניים אשר יוצגו בתוכניות הקונסט

 ., גם באם לא ניתנו הפירוטים לכך במסגרת המכרזלקירות
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 עבודות איטום – 52פרק 
 

 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע   52.51
 

 מריחות וארג, כדלקמן: 3 –איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע מלוי ייעשה ע"י איטום בחם 

 הכנת השטח כולל סתימת חורים, קיני חצץ ותיקוני בטונים.

 יטומנית מדוללת במים )בשיעור המצוין בהוראות היצרן(.מריחת יסוד באמולסיה ב

 ר.ק"ג/מ" 1.25שיעור ב 15/25מריחת ביטומן חם מונשף 

 שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל.

 מריחת ביטומן אספלט כמו בסעיף ג' לעיל.

 או נטויים קלות מהאנך. בשטחים אנכייםמ"מ  55בעובי  P-30הדבקת לוחות פוליסטירן מוקצף   

 ג'/מ"ר. 355או משופעים ביריעה גאוטכנית בלתי ארוגה במשקל  בשטחים אופקייםהגנת איטום  

 

 לאיטוםתשתית   52.55
 

 52בכל השטחים המיועדים לקבל איטום לפי התכניות, הכנת פני השטח תהיה לפי המוגדר במפרט הכללי הבינמשרדי בפרק 

 השטחים הבאים במגע עם הקרקע באלמנטי בטון מזוין מיועדים לאיטום.. כעיקרון, כל 55ופרק 

 

 מדידה ותשלום   52.53
 

שטח )מ"ר( מדוד בהיטל אופקי למשטחים אופקיים או משופעים והיטל המדידה של עבודות האיטום תעשה ביחידות 

 אנכי לקירות.

 התשלום יכלול בין השאר את כל הנאמר במפרט זה, כולל עבוד רולקות והגנה על שכבות האיטום.
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 מפרט מיוחד 
 

 תשתיות חשמל ותקשורת
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 ותקשורתמתח נמוך  ת חשמלמפרט טכני מיוחד ותשתיו – 22פרק 
 
 

 תנאים כלליים 22.2
 
 

 כללי  50.1.51
  

בקרית  טל"כו , עיר חכמה,, תאורהחס לעבודות תשתית לחשמליכל המתואר במפרט הטכני, כתב הכמויות ובתכניות מתי
 גבעת הכלניות. – 510אתא, כ 

 
 

 תאור העבודה 50.1.55
 

  הכנות, הכוללות חציות כבישים וצנרת.יבצע תבוצע תשתית תת קרקעית על ידי חברת החשמל. הקבלן  –תשתית חשמל 
 תשתית לתקשורת בזק והוט, יעשו על ידי בזק והוט. הקבלן יבצע הכנות, הכוללות חציות כבישים וצנרת.

 
 .1לאורך כביש  מתקן תאורה הכולל צנרת הארקה אופקית, כבלים, בסיסים, עמודים ופנסיםהשלמת 

 
 תכולת העבודה 50.1.53

 
 בין השאר כוללת העבודה: המפורט במסמכים השונים,העבודה כוללת את כל 

 לחשמל, תקשורת ותאורה. חפירות .א
 רותים השונים.ינורות לשיצ .ב
 בסיסים לעמודי תאורה. .ג
 צנרת, כבלים והארקה לעמודי תאורה. .ד
 פנסים, זרועות ועמודים. .ה
 בדיקת המתקנים כמפורט. .ו

 
 

 התאמה למסמכים  50.1.51
  

 והמפרט הכללי לעבודות בנין:העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה 
 .אחרונהמוקדמות, מהדורה  - 55פרק  -
 .אחרונהמפרט כללי לעבודות חשמל, מהדורה  – 50פרק  -

מפרט כללי לעבודות תקשורת מהדורה  10פרק  המפרט הכללי הינו המפרט שבהוצאת הועדה בינמשרדית מיוחדת 
 ושהוצא לאור ע"י משרד הבטחון/ההוצאה לאור.בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה ומשרד השכון  אחרונה.
 בכל מקום שמצויין המפרט הכללי, הכוונה למפרט הנ"ל. 
(  יהא מובנו החוזה שיחתם 3515בכל מקום שנאמר במפרט הכללי חוזה ממשלת ישראל לבצוע מבנה ע"י קבלן )מדף  

 עם הקבלן.
 מזמין העבודה.בכל מקום שנאמר במפרט הכללי המשרד או הממשלה יהא מובנם 
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 עדיפות בין המסמכים  50.1.52
  

 של המפרט הכללי יבוא סדר העדיפויות כדלקמן: 557במקום הנאמר בסעיף 
 לבצוע: א.

התנאים המיוחדים, התכניות, כתב הכמויות, המפרט המיוחד, תנאי החוזה, המפרט הכללי, הצעת הקבלן )המוקדם  
 עדיף על המאוחר(.

 לתשלום: ב.
מיוחדים, כתב הכמויות, המפרט המיוחד, התוכניות, תנאי החוזה, המפרט הכללי, הצעת הקבלן )המוקדם התנאים ה 

 עדיף על המאוחר(.
 
 

 נויים ותוספת תכניותיש  50.1.56
  

 אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות, בתוכניות ובמפרט אמנם יבוצעו.
 להגדיל, להקטין ולשנות את כמויות העבודה.המזמין שומר לעצמו הזכות  
 המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור בהמשך העבודה תוכניות נוספות, לפי הצורך. 

 
 בדיקות  50.1.57

  
רק לאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן וקבלת המתקנים ללא הסתיגויות ע"י כל הבודקים, יחשבו המתקנים 

 כגמורים.
 רשימת הבדיקות: 

 המפקח. .א
 המהנדס המתכנן. .ב
 מהנדס בודק לתשתיות החדשות. .ג

 
 

 תוצרתשוו"ע +   50.1.50
 .יחד והמזמין מנה"פ, המתכנן רק באישור שלאשור הציוד או תחליפים שווי ערך  ייעשה    - 

 הקבלן רשאי להציע מוצרים שווי ערך באם ניתנה אפשרות לכך במסגרת הסעיף בלבד. -

ר שווה ערך למוצר המוגדר בכתב הכמויות ו/או בתוכניות הינה בידי ההחלטה הסופית באם לקבל מוצ -
 המזמין ולקבלן לא תינתן אפשרות ערעור.

שווה ערך תפקודי אינו בהכרח שווה ערך כספי ועל כן למזמין יש זכות להפחית את מחיר היחידה  -
ור מוצר שווה בהתאם באם המוצר שווה הערך זול יותר מהמחיר אותו נתן הקבלן במסגרת הצעתו. עב

 ערך יקר יותר באם יתקבל לא תינתן כל תוספת.

מותר להשתמש במונח שווה ערך תפקודי אבל מבחינת מחיר מותר למזמין להפחית במחיר או לקבל  -
חלופה יקרה ללא תוספת מחיר. באם תוצע חלופה יקרה יותר, היא תהיה ללא תוספת מחיר. במידע 

יבחן המוצר מבחינה תפקודית ומבחינה כספית. המזמין רשאי וקבלן ירצה לבצע חלופות שווה ערך, י
לדחות כל הצעה לשווה ערך ללא הסבר. במידה והמזמין יאשר שווה ערך מבחינה תפקודית אולם 

לדעתו יש מקום להפחית במחיר, המחיר יופחת בהתאם. הנ"ל לא יחול על שווה ערך יקר יותר. לא 
 תאושר שום תוספת לסעיף המקורי.

 
 

 אשורי בצוע 50.1.1
 

הקבלן יהיה אחראי לקבלת אשורים לטיב הבצוע בעל פה ובכתב מאת נציגי חברת החשמל, חברת בזק, חברת הטלויזיה 
 בכבלים ומחלקת המאור של המועצה האזורית והקיבוץ.

 
 תאומים 50.1.11

 
עו במקביל לעבודות התאורה אי לכך יבוצ צוע של הכבישים והתשתיות לשכונה.העבודה מבוצעת במסגרת עבודות הב

 והתשתית גם עבודות ע"י קבלנים אחרים.
 הקבלן אחראי לכל התאומים הדרושים עם הקבלנים האחרים העובדים בשטח.
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 תנאים טכניים
 
 

 ח פ י ר ו ת 50.5.51
 

 ס"מ לפחות. 155ס"מ לפחות ובעומק של  15החפירות יהיו ברוחב של  א.
 

ס"מ שעליה יונחו הצינורות. מעל הצינורות תותקן  15בתחתית החפירה תותקן שכבת חול בעובי  ב.
עבור שכבות החול לא ישולם בנפרד והם כלולות במחיר היחידה  ס"מ. 35שכבת חול נוספת בעובי 

 לצנרת.
 

 ג.   בחפירה עבור כבלי מתח גבוה תותקן פלטת סימון מפי.וי.סי.
 
נה, יבוא כסוי ומלוי בעפר. למטרה זו אפשר להשתמש בעפר שהוצא על שכבת החול העליו .ד

באם אינו מכיל סלעים, אבנים וכו'. ההדוק צריך להעשות בעזרת מהדקים מכניים,  -מהתעלה 
 קופצים או ויברציוניים, ועליו להעשות תוך רציפות ואחידות.

על פי טבלת צפיפות ובכביש  MOD. AASHOO -90%ההדוק של המלוי בכל סוגי התעלות יגיע ל
 .21, כל זאת בהתאמה לנדרש כמילוי עליון בפרק ס"מ 55ויעשה בשכבות של  21ההדוקים בפרק 

 
 ס"מ מתחת לפני האספלט או הקרקע יותקן סרט פלסטי לסמון. 15 .ה
 
 במקרה של הצטלבות עם צינורות של שרותים אחרים יעברו אלו זה על   .ו

ס"מ אלו ימולאו חול כרפוד עבור הצינור העליון. מעל  15ס"מ.  15פני זה בהפרשי גובה של לפחות 
 ס"מ חול ומעליה מלוי כנ"ל. 15צינור זה שוב תונח שכבה של 

 
 פתיחת כבישים קיימים תעשה באמצעות נסור בלבד ברוחב המזערי הדרוש. .ז

 
העומק באופן במידה וידרש שנוי בעומק בגלל פני השטח, מעברים או חציות שרותים, יעשה שנוי  .ח

 הדרגתי איטי וללא כפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה.
 
הקבלן יבצע החפירות והנחת הצינורות רק לאחר גמר בצוע כל עבודות העפר )או בהתאם  .ט

 להוראות המפקח(.
 
 

 צינורות 50.5.55
 

ולשוחות. יותר  הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות הארונות, עמודי התאורה .א
קימא. בכל הצינורות הריקים יושחל חוט -שמוש במופות רק באשור המפקח ובצורה יציבה וברת

 מ"מ. 0משיכה מנילון בקוטר 
ס"מ ביניהם  2אם יונחו צינורות בשכבות הם יונחו על שומרי מרחק ובכל מקרה ישמר רווח של 

 אשר ימולא חול.
 שרשורי דו שכבתי.יהיו  לתאורהמ"מ  72צינורות בקוטר  .ב
 מ"מ. 3.5מ"מ לחשמל יהיו בעלי דופן בעובי  115צינורות בקוטר  .ג
 מ"מ לתקשורת יהיו מטיפוס  72 –מ"מ ו עד 15צינורות בקוטר  .ד

 .13.2י.ק.ע 
 חברת החשמל.בהתאם לדרישות יהיו  0"-ו 6, "1צינורות הכנה לחח"י " ה.   

 
 

 שוחות 50.5.53
 

 בפרקים השונים לפי ההנחיות כדלקמן:על הקבלן לבצע השוחות השונות  
 עם קשר פלדה רציף לתקרות השוחה. -355השוחות תהיינה יצוקות מונוליטית מבטון ב .א
 גובה סופי של פני השוחות, כגובה הרחוב באותו מקום. .ב
 ס"מ לכל היותר. 55 -ס"מ לפחות ו 15כל המכסים יורכבו ע"ג צווארונים בגובה  .ג

ים של חברת החשמל וחברת בזק ומסווג בכתב הכמויות המכסה יהיה חרושתי ותואם התקנ
, במידה  טון. המכסה ימולא ביציקת בטון בגוון ריצוף הרחוב ובטקסטורה המתאימה 52לעומס 

 .טון  15וידרש בתחום הכביש יענה לעומס 
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 כבלים 50.5.51
 

   XY5Nכל הכבלים, לרבות אלו המותקנים בתוך העמודים, יהיו מטפוס  
 . NA2xyו או  

הכבלים  עם גמר העבודה תערך בדיקה, בנוכחות המפקח, של רציפות והבדדת כל קטעי הכבלים שהותקנו.
בין עמוד לעמוד ו/או מפילר לדירה יהיה בין מרכזיות לארונות חלוקה ומארונות חלוקה לארונות מישנה. 

ים יעשו מיד לאחר חתוך מחתיכה אחת )ללא מופה( כאשר תושאר כמות כבל מספקת לבצוע החבור. החבור
הכבל ולא, יסגרו קצוות הכבלים מיד לאחר החתוך, למניעת כניסה של רטיבות, לכלוך וכו'. חבורי הכבלים 

 .הארונות ו/או בעמודים וההסתעפויות יעשו רק בתוך 
 כל הכבלים יוכנסו לעמודים רק דרך צינורות שיותקנו לצורך כך ביציקת היסודות. 

 ים יושחלו בצינורות.הכבלים בין העמוד  
 
 

 עמודי תאורה וזרועות לפנסים  50.5.52

 עמודי התאורה יהיו מגולוונים וצבועים. .א

 העמודים, הזרועות ושאר החלקים שלהם יהיו נקיים, חלקים וטבולים באבץ חם. .ב
 .910, 111, 015העמודים יתוכננו, ייוצרו ויבדקו לפי תקנים ישראליים 

 GALVANIZINGשיגולוונו, יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם )עמודים וחלקיהם  ג. 

QUALITY STEELסיליקון, עובי  5.52%מנגן,  1.3%זרחן,  5.52%פחם,  5.52% -(, שתכיל לא יותר מ
 מיקרון. 72הגלוון 

על מנת לקבל החלקה מרבית של הצפוי, יש להקפיד על הסרת התחמוצות בזמן הטבילה, במיוחד 
 להוצאה מאמבט הגלוון. בסמוך

 תוכים לאחר הגלוון.יאסור לבצע כל ר ד.  
 כניות העבודה ע"י המתכנן.ואין להתחיל ביצור הזרועות לפני אשור ת ה.  

 שנים. 3שנים ולצפויים למשך  2תוכים תהיה למשך יהאחריות לר   .ו
 לא יראו במשך תקופה זו כל סימני חלודה.

 מבפנים ומבחוץ. –ס"מ, תצופה בזפת  35פלטת היסוד של העמוד, עד גובה  .ז
 

 מגש אבזרים 50.5.56

עם מהדקים בעלי חור נפרד לכל מוליך. המגש יחוזק   europacהמגשים יהיו מדגם בדוד כפול כדוגמת 
 ויובטח למניעת רעידות וזעזועים ויהיה בנוי מחומר פלסטי בלתי שביר וכבה מאליו.

 למגש יוכנו שלות לחיזוק הכבלים.מתחת 

עם ניתוק האפס. יותקנו  10KAאוטומטיים  -המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי 
 מפסקי זרם  ח"א נפרדים לכל נורה.

מפסקי זרם ח"א יהיו מוגנים בפני מגע מקרי, כמו כן יותקן מפסק זרם ח"א כנ"ל לגיד פיקוד בכל עמוד 
 )אם יש כזה(.

הקש אמינים. כבלי חשמל יהיו מסוג -יבור החשמלי אל כבל ההזנה יבוצע ע"י מהדקים מסוג שקטהח

N2XY. 

 לכבלי הזנה או שוו"ע מאושר  SOGEXIשל  BC3או   BC2המהדקים יהיו מסוג    
 הנכנסים והיוצאים. 

 

 צביעת עמודים 50.5.57 

 מיקרון. 2-7הסרת שכבה של  התזת גרגרי פלדה לניקוי וחיספוס פני השטח, ע"י   הכנת שטח:
 יר דחוס.וניקוי שאריות אבק ולכלוך באו  

 איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר   צביעה:

 .GSBלפי תקן  UVמיקרון לפחות, עמידה בקרינת  05טהור בעובי 

 דקות, מותנה  12-35למשך  180º-210ºCבתנור בטמפרטורה של    קליה:
 בסוג המוצר ועובי המתכת.

 לפי דרישת המפקח ו/או אדריכל.   גוון:
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 יסודות לעמודים 50.5.50 

המהדורה האחרונה. הברגים מחוברים  015ברגי היסוד יהיו בקוטר הדרוש בהתאם לתקן  .א
גים מגולוונים. לכל מסגרות מרותכות. הברגים נקיים ומעובדים להתקנה בבטון. בר 5באמצעות 

דיסקיות ודיסקית קפיצית. האומים והדיסקיות מצופים קדמיום או  5אומים,  5בורג יותקנו 
 מגולוונים.

יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי היסוד, כך שהיו  .ב
ס"מ מעל  15טו לגובה של מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. ברגי היסוד יבל

 היסוד.

 מ"מ 115מ"מ ו/או  05צנורות שרשוריים בקוטר  3בתוך היסוד יוכנסו  .ג
 בכוונים  -מ"מ לשם העברת הכבלים והארקות  59צנורות בקוטר  3 -ו

 הדרושים וברדיוסים המרביים. הצנורות יגיעו למרכז היסוד לשם 
 כניסתם לעמודים. מחירם של הצנורות כלול במחיר היסוד. כל הצנורות 

 ס"מ מפני היסוד בשלב  52 -יקשרו יחד במרכז המדויק והם יובלטו כ
 היציקה.

במידה והעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג, כולל האומים והדיסקיות, שרוול  .ד
 פלסטי ממולא גריז לכל גובהו.

 ס"מ מעל פני הגינון הסופי. 12ס"מ מתחת לפני ריצוף ו/או בגינון  55גובה היסוד יהיה  .ה

 .B-300היסוד יהיה מבטון  .ו

 סגירה בין הפלטה ליסוד ע"י בטון ו/או מסגרת פלדה. .ז

 

 הארקה 50.5.59 

 ממ"ר. 32לאורך כבל התאורה התת קרקעי לעמודים יותקן מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך  .א

והיוצא( בתא האבזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל אחת. נעל קצוות המוליכים )הנכנס  5 .ב
 הכבל תחוזק לבורג הקבוע לגוף העמוד בתא האבזרים.

ממ"ר לבורג הארקה במגש האבזרים. מוליכי  1מהבורג הקבוע בתא האבזרים יותקן מוליך בחתך 
 הארקה לפנסים יחוברו לבורג שבמגש.

 .מספר העמודים יוארקו לאלקטרודת הארקה .ג
מטר. על ראש האלקטרודה  3מ"מ ובאורך  19האלקטרודה של פלדה, מצופה בנחושת, בקוטר 

 ס"מ. 65תותקן שוחה בקוטר 
 ממ"ר. 32טון. החבור לאלקטרודה עם מוליך נחושת חשוף בחתך  15.2 -מכסה השוחה ל

 
 

 לתאורת כבישים, רחובות ושצ"פ LEDמפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי   50.5.15
 

 כללי:

ברוב מתקני תאורת חוץ אשר בשמוש משרד הבינוי והשיכון, מתבצעת התאורה ע"י גופי תאורה ונורות 
 מגנטים.-פריקה מסוג נל"ג ומיטל הליד המופעלות באמצעות משנקים אלקטו

במסגרת המאמצים לחיסכון באנרגיה הוחלט לבדוק את האפשרות לצמצם את צריכת החשמל והוצאות 

 .LEDהתחזוקה ע"י שילוב גופי תאורה הפועלים בטכנולוגית 

במקום גופי התאורה הסטנדרטיים עם נורות הפריקה,  LEDההתקנות החדשות יכללו גופי תאורה מבוססי 

 יכללו מערכת הפעלה ייעודית ויתאימו לחיבור ישיר לרשת החשמל. LED -נל"ג/מיטל הליד. גופי תאורת ה
 
 

כמו כן, יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי או תעודות בדיקה  -

, במידה ובמועד הגשת החומר יוגש דו"ח ממעבדה מאושרת  27285ISOממעבדות מוסמכות 

17552ISO-  מיום ההגשה גם בדיקה של מכון התקנים )יש לצרף  חודשים 6המשיב יעביר תוך
 התחייבות חתומה ע"י עו"ד(:

ביולוגית( ממעבדה מאושרת, בהתאם לסוג -)בטיחות פוטו 65171IECתעודת בדיקה להתאמה לתקן  -
 גוף התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.
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 (.LED -)דרישות בטיחות מנורת ה 65531IECתעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

 (.IK-50)דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  65565IECתעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

 )תאימות וחסינות אלקטרומגנטית לציוד תאורה(. 61217IECתעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

 הפרעות משודרות בתדר רדיו מציוד תאורהEN (RFI – .)-22512תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

או  IESפיזור אור ממעבדה, בנוסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט דו"ח פוטומטרי מלא ועקום  -

LUMDAT.עבור כל סוג גוף תאורה מוצע , 
 
 

 אחריות ותחזוקת גופי תאורה

לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של חמש שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעול במהלך  .1
 חול על הספק.תקופת האחריות. עלות החלפת גופי התאורה והעבודה ת

 המציע יגיש את הוראות ההתקנה והתחזוקה לאישור המזמין. .5
 
 

 טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים

הערות למילוי הטבלה : )הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד וההתייחסות תהיה לתוכן המסמכים כפי 
 שנדרש במסמכי המפרט(.

 המסמכים הנדרשים )תנאי סף(.המציע ימלא את הטבלה ויגיש את  .1

על המציע למלא את הנתונים הטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או ליותר מסעיפי הדרישה המפורטים  .5
 בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש והצעתו תפסל על הסף.

ההצעה. אם אין ביכולת המציע לענות כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור  .3
 תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה, הצעתו תפסל על הסף.

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  .1
לה, יש לסמן את מספר הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטב

 המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך.

 תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט. .2

יפי הדרישות תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פותר את המציע מחובת התייחסות ליתר סע .6

 המפורטות במסמכי המכרז.
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 מדידת כמויות ומחירים 22.4
 
 

 כללי  50.1.51
  

ל המפרט הכללי,  המתאים והנוגע ש 50 -ו  55כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים 
 לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, הינו כלול במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

 תאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הנו מנחה בלבד, קצר וממצה. 
כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים הינם כלולים 

 במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
 דה השונים: כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחי 

 בדיקת המתקנים. .א
 התאומים הדרושים. .ב
 מהדקים למיניהם. .ג
 פתיחת אספלט קיים )במידת הצורך( .ד
 כסוי בטון לצינורות ספירליים. .ה
 קשתות וצינורות ספירליים )ימדדו לפי מ"א(. .ו
 שנוי עומק חפירה בהצטלבות עם שרותים אחרים. .ז
 פצול העבודה עקב בצוע מאוחר של רשת החשמל. .ח

 
בתוכניות ובהקף העבודה או בצוע חלקי של העבודה העלולים להגרם, כנאמר לעיל, לא יגרמו לשנוי שינויים 

 מחירי היחידה.
 אלא אם צוין אחרת. –כל המחירים כוללים הספקה, התקנה וחבור 

  
 עבודות חריגות  50.1.55

  
תאם למחירי מחירון דקל יהיו בה המחירים עבור עבודות חריגות, שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה

ורק לאחר קבלת אישור חתום ע"י  הבקשה למחירים לפני ביצוע  יוצעו ע"י הקבלןבכל אופן  .82%בהפחתת 
 הקבלן יהיה רשאי להשלים את המטלה.מנה"פ והמתכנן 

יהיה הפוסק האחרון למחירים חריגים, עבודות חריגות יחשבו רק עבודות שנרשמו ע"י המהנדס או  מנה"פ
 ח ביומן העבודה, שינוהל ע"י הקבלן עם פרוט כמות העבודה.המפק

 
 

 עבודות פיתוח נופי  – 42פרק 
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 מוקדמות – 22פרק  28
 

משרדי, המכונה גם הספר הכחול( -המפרט הטכני המיוחד מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי לעבודות בניה )המפרט הבין

 55"עבודות עפר", לפרק  – 51המפרט הטכני המיוחד מהוות תוספת והרחבה להוראות המפרט הכללי ובמיוחד לפרק הוראות 

עבודות גינון  – 11פתוח האתר וסלילה ולפרק  – 15לפרק   ","כבישים ורחבות – 21"עבודות בטון יצוק באתר", לפרק  –

משרדי(. -ל הוראות המפרט הכללי לעבודות בניה )המפרט הביןוהשקיה. הוראות המפרט הטכני המיוחד אינן באות במקומן ש

 אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות בניה.

 תכניות 

במסגרת מכרז/חוזה זה ניתנות לקבלן תכניות "למכרז בלבד" לצורך מילוי המסמכים כחלק מהצעת הקבלן. לפני ביצוע 

העבודה יועברו לקבלן "תכניות לביצוע", הכוללות עדכונים ותוספות לתכניות "למכרז בלבד". עדכונים והשלמת התכניות 

מה לא יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה, וזאת כל עוד לא חלו "למכרז בלבד" ו/או תכניות נוספות לצרכי הבהרה והשל

 שינויים במהות הפריטים לעומת התכניות שהוגשו במכרז.  

על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את כל התכניות )למכרז, לעיון ולביצוע( הנמסרות לו. על הקבלן להפנות תשומת לב המפקח 

כל סתירה, או אי התאמה בין התכניות, המפרטים וכתב הכמויות וכן כל מידע לכל תכנית, פרט, מידה, או גובה חסרים, ל

שנאסף ע"י הקבלן כתוצאה מזיהוי המכשולים. המפקח יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה 

ו את השינויים או סופית ומכרעת. אי הפניית תשומת לב המפקח במועד, כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על חשבונ

 ההתאמות כנ"ל. -התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש באי

 השטח ותנאיו 

בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה, בדק את השטח בו תבוצע העבודה, בדק את תנאי השטח העומדים 

מרים, בדק את הגישה למקום ובדק כל יתר התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת לרשותו לצורך העבודה ולצורך אחסנת חו

הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים אשר קיומים אינו -המחירים לביצוע העבודות. המנהל לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי

 מבוטא בתכניות. 

צורך הגשת הצעת היא עליו. תשומת לב תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי האחריות לבדיקת נתוני האתר וטיב הקרקע ל

הקבלן מופנית גם לכך שעליו לבדוק לפני הגשת הצעתו, את טיב הקרקע וכל האלמנטים המופיעים בשטח, כגון: מיסעות 

קרקעיות וכד'. לא תוכר ולא ישולם בגין כל תביעה בגין נתונים שלא נצפו -מסוגים שונים, מבנים, מתקנים, ומערכות תת

 מראש.

לן לקחת בחשבון שייתכן שבשטח העבודה מפוזרים קווי צנרת, יסודות בטון, תעלות חשמל, קווי תקשורת בעומקים על הקב

שונים ובעומקים לא ידועים. המפקח ימסור לקבלן כל מידע הידוע בקשר לנ"ל. כל העבודה תבוצע בזהירות, כך שלא ייגרם כל 

צע חפירת ניסיון לגילוי הצנרת. על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא לא קרקעי הנ"ל, לעיתים יידרש הקבלן לב-נזק למערך התת

יוכל לעבוד על כל האתר כולו בבת אחת, אלא בשלבים שיאושרו ע"י המפקח. לא תהיינה לקבלן כל תביעות בגין הביצוע של 

 הסעיף הנ"ל. 

  משך הביצוע והיקף העבודה

מר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז ע"י הגדלה ו/או בניגוד ובנוסף לאמור במסמכי החוזה הסטנדרטי, היזם שו

 מסה"כ ההיקף ואף האמור בסעיף זה לא יהווה עילה לשינוי מחירי היחידה.   25%עד  -הקטנה ב

הקבלן יידרש, במידה ולא צוין במפורש ע"י היזם, במסמכי החוזה מועד אחר במסגרת מכרז/חוזה זה, לבצע ולהשלים את כל 

 ידי המזמין.-קלנדריים, מיום הוצאת צו התחלת עבודה על חודשים 6במשך העבודות המפורטות במכרז/חוזה זה 

 לוח זמנים וסדר עדיפות 

יום מתן צו התחלת העבודה, לוח זמנים מחייב לביצוע העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב יום מ 12הקבלן יגיש למפקח, תוך 

אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל הספקת חומרים, ניצול שימוש בציוד מכל סוג 

ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים 

בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו'... יחולו על הקבלן ולא 

ידי המפקח. לוח זמנים זה יעודכן אחת -ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטה "גנט", או בשיטה אחרת שתאושר על

 לן באישור המפקח. ידי הקב-לחודש על
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הסדר בו יבוצעו הקטעים בעבודה 

 וכו'. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא. 

 מדידות 

רפית. לפני תחילת העבודה על הקבלן לבצע מדידת מצב קיים התכנון הסתמך על מדידת מצב קיים שמקורה במדידה טופוג

עדכנית שתקושר לרשת התכנון ותהיה מבוססת עליה. מדידה זו תאושר ע"י מודד מוסמך, מטעמו ותיבדק ותאושר ע"י 

 המפקח. הגבהים הנ"ל, ישמשו כבסיס למדידת הכמויות. 

דוד בתכניות, יביא זאת הקבלן לידיעת הפיקוח לצורך קבלת במידה וקיימות אי התאמות בין מדידת הקבלן למצב הקיים, המ

 הנחיות. 

התאמה, אשר נובעת -אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום הנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי

ה, סטייה או אי מתוך מדידה, סימון ומיקום הנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיא

התאמה הנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון 

 תהיה על חשבון הקבלן.  

בסיום שלבים השונים יידרש הקבלן לבצע מדידות של סיום שלב עבודה זה או אחר. מדידות אלה תבוצענה, ע"פ הנחיות 

 ו לאישורו. כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם בגין מדידות אלה בנפרד.המפקח, ויוגש

 

 דוגמאות בשטח

לכל אלמנט, לכל עבודה, לכל סוג של מפגש בין עבודות  1:1חובת הקבלן להקים, על חשבונו, דוגמה )מודל(, בשטח, בקנ"מ 

שונים ולכל סוג של טקסטורה וצבע, הכול בהתאם לנדרש בתכנית, שונות, לכל סוג של מפגש בין עבודות שונות לבין אלמנטים 

 וע"י המפקח. רק לאחר קבלת אישור המתכנן והמפקח את הדוגמה יתחיל הקבלן בביצוע.

 מוצר או רכיב שווה ערך )שו"ע(

כיב מוצר או רכיב שווה ערך טעון אישור מראש של המפקח מטעם המזמין. על המבצע להציג, בשטח את המוצר או הר

 המקורי ומולו את המוצר או הרכיב שווה הערך על מנת שהמפקח יוכל לבחון את המוצרים או הרכיבים.

   גמר ביצוע עבודות עפר

בכל שטח האתר יבצע הקבלן את מישורי הקרקע ומדרונות המילוי כשהם חלקים ומיושרים בהתאם לתכנית. עודפי אבנים 

יסולקו מידית ובאותו יום למקום שפך מותר. מחיר העבודה הנ"ל כלול  ופסולת מהמדרונות ו/או כל מקום אחר באתר

 במחירי החפירה והמילוי ולא ישולם עבורה בנפרד.  

   סילוק פסולת ועודפי עפר

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה, שייקבע על ידי המפקח, יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל 

ידי הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה יהיו -ושרים עלמקומות שפיכה מא

באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם לפני תחילת 

לאתר, ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא  העבודה, מן הרשות המקומית ומנהל מקרקעי ישראל בעניין פינוי עודפי עפר מחוץ

 תוכר כל תביעה בגין זה.

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש בסעיפים ובין אם 

ור סילוק פסולת לאו, ובשום מקום לא ישולם עבורו בנפרד. מודגש בזאת, שלמרות האמור במפרט הכללי, בדבר תשלום עב

 ק"מ, הרי שבעבודה זו לא ישולם עבור סילוק הפסולת, גם יידרש לסלקה לכל מרחק שהוא. 1.5למרחקים העולים על 

 אספקת מים וחשמל 

למען הסר כל ספק, מודגש בזה שאספקת מים וחשמל, בזמן ביצוע העבודה, תבוצע ע"י הקבלן, כולל הנחת קוים זמניים 

 ממקורות האספקה, על אחריותו ועל חשבונו. 

 הובלות 

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.

 מעבדה

המזמין יתקשר עם מעבדה מוסמכת ומאושרת לשם ביצוע כל הבדיקות הדרושות. במקרים מיוחדים, שיצוינו במפורש לפני 
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עות הקבלן. תפקידי המעבדה יהיו בין היתר: בדיקות חתימת החוזה, ההתקשרות עם המעבדה כולל התשלום יהיו באמצ

מוקדמות ושוטפות של טיב החומרים, בדיקות שונות באתר, ניהול יומן מעבדה, כולל סימון מיקום הבדיקות, ע"ג תכנית 

וברשימה וכו' לפי דרישת המפקח. המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק 

 לקבלן ולמתכנן. מהן

 משרד שדה 

מ', עם דלת אחת  5.55מ' ובגובה  x 1.55 3.55על הקבלן, על חשבונו, לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות 

ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח. כמו כן, באחריות הקבלן לספק במבנה מזגן בהספק 

 כיסאות. מיקום הצבת המבנה יתואם ויאושר ע"י המפקח.   6 -ס"מ ו 555/05ולחן בגודל מינימום המתאים לנפח, ש

 שלטי אתר ושלט משרד 23
עמודים  5מ' ויוצב על  X 1.5 5.5הקבלן ייצר, יספק ויציב באתר שני שלטי אתר ושלט משרד. כל שלט אתר יהיה במידות 

ס"מ  15מ' לפחות, ביסוד שקוטרו  1.5גולוונים, מבוססים בעומק של ס"מ מצינורת פלדה מ 5.176, בעובי דופן 6בקוטר "

. לעמודים יותקנו תמיכות אלכסוניות מצינורות ויסודות כנ"ל. על כל שלט יצוין שם הפרויקט, שם היזם )לפי 55-מבטון ב

ים המקצועיים. תכנית שתסופק לו על ידי המזמין( ושמות מנהלי הפרויקט, המפקח, מנהל העבודה, המתכננים והיועצ

לחילופין, לפי הנחית המפקח, במקום לציין את שמות אנשי המקצוע על שלט האתר, יותקנו על עמודי השלט "רצועות" 

מ' כ"א, בהן יצוינו שמות אנשי המקצוע הנ"ל, בפורמט שיקבע על ידי היזם. מיקום השלטים באתר  1.5/  5.5שילוט, במידות 

לן יקבע על משרדו באתר, במקום בולט, לפי הנחית המפקח, שלט משרד. שלט המשרד יהיה יקבע על ידי המפקח. כמו כן, הקב

מ' ועליו יופיעו שם החברה, שם מנהל העבודה, מס' הטלפון, מס' הפקס והכתובת של החברה. הקבלן יהיה  X 5.2 5.7בגודל 

קה, ההתקנה והסילוק של השלטים אחראי לביסוס וליציבות השלטים, לפירוקם ולסילוקם מהאתר, בגמר הביצוע. האספ

 יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 מניעת הפרעות

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר ובסביבתו במשך 

כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כמו כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או 

להפריע לתנועתם החופשית של הולכי רגל ושל כלי רכב מכל סוג  להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי

 שהוא, ולא לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. 

הקבלן יציב: גידור, שילוט אזהרה ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים. באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע 

בלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר. הק

 עובדים וכו', לפי הצורך. כל הנ"ל יהיה באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח. 

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאים אלה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן 

רו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. כל העבודה בנפרד. כמו כן, לא יוכ

 תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד העבודה. 

  קרקעיים-צינורות ומתקנים תת

והצינורות  קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים-בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת

הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, איסוף 

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על 

תקשורת, או עבודות עבור מערכת תקשורת, יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח הקבלן ללא תשלום נוסף. עבודה בקרבת קווי 

צמוד של מהנדס הרשת בחברת "בזק". אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל ותאורה. העבודות 

צמוד מטעם  תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת החשמל. עבודות בקרבת קווי טל"כ יבוצעו באישורו מוקדם ובפקוח

חברת הטל"כ. עבודות בקרבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם הרשות המקומית. כל 

התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת 

 הכרת תנאי כלשהו. -המנהל לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

   עבודה בקרבת מבנים קיימים וקירות במגרשים פרטיים

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מהמבנים באתר עלולים להיות רעועים. לפני ביצוע עבודות כלשהן ליד מבנים יש לאשר, 

המזמין, את אופן העבודה ואת סוג הכלים לביצוע העבודה. לפני ביצוע אצל המפקח, הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע מטעם 
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העבודה יתעד הקבלן מפגעים נראים בקירות בתקרות ובשלד המבנים וימסור למפקח תיק תיעוד מסודר שיכלול: מס' 

ילום(. כל המגרש, רשימה מפורטת של המפגעים וצילומים של המפגעים בציון תאריך הצילום )כולל התאריך בתוך רקע הצ

 נזק שיגרם למבנים הנ"ל כתוצאה מהעבודות באתר יהיה באחריות הקבלן כמפורט בסעיף "אחריות הקבלן" במפרט זה.

 איסור חריגה מקווי הדיקור

קווי הדיקור של עבודות העפר יסומנו ע"י הקבלן היטב, בצבע, בעזרת יתדות וסרטי סימון וכיו"ב, בכל מהלך העבודות, וללא 

. לא תותר כל חריגה מקווי הדיקור לצורך עבודות חציבה, חפירה ומילוי, התווית, דרכי גישה, מחנה עבודה, תשלום נוסף

שפיכת עודפים וכיו"ב. עבודות חפירה, חציבה ומילוי יבוצעו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת דרדור ושפיכת חומר 

 מעבר לקווי הדיקור. 

לשפיכה או דרדור חומר מעבר לקווי הדיקור יהיה רשאי המפקח  לדרוש סילוק החומר היה ולמרות האמור לעיל גרם הקבלן 

ע"י איסוף ידני, או מכני, או ריסוקו בשטח וקבירתו וכן ביצוע עבודות חיפוי, שתילה ונטיעה על מנת להחזיר המצב בשטח 

 לקדמותו, הכול על חשבון הקבלן.

   תאום עם גורמים אחרים ורשויות

עבודות על הקבלן לתאם את העבודה עם גורמים ציבוריים שונים, בהתאם לאתר ולסוג העבודה, ביניהם לפני ביצוע ה

 הגורמים הבאים:

כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג מח' המים של הרשות המקומית לקבל  – מחלקת המים

 באזור קווי המים. ממנו את סימון קווי המים ולתאם אתו המשך העבודה 

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול עם המחלקת הביוב והתיעול של הרשות המקומית  – מחלקת ביוב ותיעול

 וידאג לנוכחות פיקוח מטעם המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקנים קיימים. 

ות המקומית על מנת לקבל סימון של כבלי מאור הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקת המאור של הרש – מחלקת מאור

 ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים.

ימים לפני העבודה, ליד עמודי חשמל וקווי חשמל  3הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת חשמל לפחות  – חברת חשמל

של חברת החשמל, או באישורו. לקבלן קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח -תת

לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חב' חשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו 

 כן, לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.  

ימים לפני העבודה, ליד עמודי טלפון וקווי  3קבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת "בזק", לפחות ה – חברת "בזק"

קרקעיים. העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת תבוצע רק בנוכחות המפקח של חברת בזק, לקבלן לא -תקשורת תת

חברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן, לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת ל

תהיה לו כל תביעה, במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזורי עמודי הטלפון ו/או קווי התקשורת, על מנת לאפשר את עבודת 

 חברת בזק.  

זור ימים לפני העבודה, ליד מתקניה. העבודה בא 3הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חב' טל"כ, לפחות  – חברת טל"כ

מתקנים ותשתיות של החברה תבוצע רק בנוכחות מפקח של חב' טל"כ. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת טל"כ 

לעבוד אתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת הטל"כ את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיינה לו כל תביעה במידה ויתבקש 

 בודת חברת טל"כ.  להפסיק עבודתו באזור מתקני טל"כ על מנת לאפשר ע

לאחר קבלת רישיון החפירה יפנה הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה בשטחי כבישים ולכל  – משטרת ישראל

עבודה בכבישים המצריכה הסדרי תנועה חדשים. הקבלן יעסיק שוטרים בשכר, על חשבונו, בהתאם לדרישות המשטרה. לא 

 במחיר היחידה. הקבלן ימלא אחר כל דרישות משטרת התנועה.   ישולם בנפרד עבור שוטרים ומחירם כלול

מודגש בזאת שהרשימה הנ"ל היא חלקית ויש גורמים נוספים עמם יש לתאם את העבודה, כגון רשות  – גורמים אחרים

 העתיקות, רשות שמורות הטבע והגנים, קק"ל, חב' שרותי נפט, או כל רשות חוקית אחרת. התאום עם הרשויות, קבלת

רישיונות החפירה, ההמתנה למשגיחי הרשויות וכו'... יהיו במסגרת זמן הביצוע ולא יהוו עילה להארכת משך ביצוע. העלויות 

 של מלוי כל תנאי הרשויות, לרבות הגבלת שעות עבודה, כלולים במחירי היחידה. 

   תנועה על פני כבישים קיימים

ת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב כל תנועה על פני כבישים קיימים הן לצרכי העבר

 מצוידים בגלגלים פנאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.  
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   התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז, את כל המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה 

שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות 

ת יובאו מיד, על ידי הקבלן, לידיעת המפקח ויירשמו ביומן בכתב. ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניו

-העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי

ההתאמות. כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום לשינוי 

 במחירי היחידה. 

 אופני מדידה ומחירים 

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן 

ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי 

שבות בו, מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו, או אי התח

 כלשהו. כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ולהוראות שבסעיפים דלהלן. 

במכרז/חוזה זה זהים לאופני המדידה  אם לא צוין במפרט מיוחד זה במפורש אחרת, יהיו תיאורי אופני המדידה והמחירים

 המפורטים במפרט הכללי, בהתאם לסעיפים המפורטים בכתבי הכמויות ועל פי הפרקים במפרט המיוחד. 

   עבודות חריגות ועבודות שלא ימדדו

ע"י המפקח  עבודות חריגות שיבוצעו באתר ואינן כלולות בכתבי הכמויות ואין עבורן מחיר בחוזה, יוצעו ע"י הקבלן ויאושרו

 והמנהל. כעבודות חריגות יחשבו רק עבודות שנרשמו ע"י המפקח ביומן העבודה, שינוהל ע"י הקבלן, עם פרוט כמות העבודה.  

העבודות המפורטות בהמשך לא ימדדו ולא ישולם בעדן, מאחר ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה: תיאום עם כל הגורמים, 

הכנת דרכי גישה, שילוט האתר, גידור שטחים ונקיטת כל אמצעי הבטיחות המשתמעים מביצוע העבודות באתר, נקיטת 

שטח, הקמת מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים, מדידות, סימון, אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת ב

פירוק וחידוש סימון, אספקת מים וחשמל לאתר לצורך ביצוע העבודות, סילוק עודפי חומרים ופסולת הנוצרים מעבודת 

 הקבלן.  

   אחריות הקבלן

דרישות של עבודה זו, ואת תנאי רואים את הקבלן כבקיא במטרת העבודה, מכיר את התכניות, מסמכי התכנון, כל יתר ה

העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך, הקבלן יהיה אחראי 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 

ם לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית עלולים לגרום לכך שהמתקני

והאחרת. כמו כן, באחריות הקבלן יהיו כל סידורי השמירה וההבטחה של הציוד, המבנים, המשרדים, המתקנים והחומרים 

 באתר. בתחומי אתר העבודה בכל שעות היממה, כולל בשעות שבהן לא מבוצעת כל עבודה

 קבלני משנה 

הקבלן חייב באישור המפקח והאדריכל אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. אין באישור זה של 

המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה. על הקבלן להגיש רשימת קבלני 

ור מאת המפקח והאדריכל. קבלני המשנה שיועסקו יהיו מורשים לסוג העבודה שיבצעו המשנה שבדעתו להעסיק ולקבל איש

)סיווג והיקף( ובעלי ניסיון מוכח ומוצלח בביצוע עבודות דומות בהיקף ובמהות. לאחר קבלת האישור לקבלני המשנה, אסור 

אדריכל לסרב להעסקת קבלן משנה יהיה לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם של המפקח והאדריכל. הרשות בידי המפקח וה

 מבלי לנמק. 

   רישיונות ואישורים

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי 

יות והקבלן התכניות, לרבות היתרי חפירה. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכנ

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 המלה רשויות בסעיף זה הינה: משרדי 

"בזק", חב' הטל"כ, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ,  ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב'

 משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, חברות דלק וכו'.  
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   עבודה, ציוד וחומרים

כל הציוד, אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא, אם כן ויתר 

ידי -ידי המפקח, יסולק מן המקום על-אישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(. ציוד אשר לא יאושר עלהמפקח על בדיקתו ו

 ידי המפקח.  -הקבלן ועל חשבונו יוחלף בציוד אחר, מסוג אשר יאושר על

ות כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי, בכפיפות לדרישות התקנים ולשביעות רצונו של המפקח. עבוד

אשר לגביהן קיימות דרישות ותקנות של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ותקנות. המפקח רשאי לדרוש 

שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות ולתקנות הנ"ל. הקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם 

 יידרש.  

אזור העשוי להיות מוגבל ולכן יצריך עבודה שתבוצע בציוד הנדסי קל. כל תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה נעשית ב

שימוש בציוד מכני הנדסי כבד טעון אישור בכתב המפקח. האחריות לנזקים שיגרמו, עקב שימוש בציוד לא מתאים, שלא 

 בהוראת המפקח, תחול על הקבלן.  

ומר מסוים, על הקבלן יהיה לקבל מאת המפקח והמתכנן עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בח

אישור למקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה. החומרים 

יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב 

מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.  החומר

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות 

 בדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. ידי המפקח ותוצאות ה-תבוצענה, על חשבון הקבלן, במעבדה מוסמכת שתקבע על

   סמכויות המפקח

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. המפקח הוא נציגו בשטח של 

 המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות והוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה. המפקח הוא

הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן לגבי עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. המפקח רשאי להורות על 

ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות וביניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן, מעת לעת, על 

ה על עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם החלטתו לקבוע עדיפות של עבודה מסוימת או חלק ממנ

ידי המפקח. המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי כאשר, לדעתו הקבלן חורג -לסדר העדיפות שנקבע על

שכבר מדרישות החוזה ו/או המפרט או כאשר לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה 

הכול לפי תנאי  -ידי הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו -בוצעו. מילוי הוראות המפקח על

 החוזה.  

   קבלת העבודה

העבודה תימסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים, במידה 

(. חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של as madeניות "לאחר ביצוע" )ויידרשו, והכנת תכ

העבודה. מובא בזאת, לידיעת הקבלן, כי יתכן שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של גורמים נוספים כמו חברת 

ת את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות החשמל, חברת בזק ורשות מקומית. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבו

המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים. למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה על 

ידי הרשות הציבורית המתאימה: )רשות מקומית, חברת "בזק", חברת החשמל -ידי המזמין, מותנית בקבלת העבודה גם על

 וכו'(. 

(. התכניות תיראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר AS MADEלהכין על חשבונו, תכניות "לאחר ביצוע" ) על הקבלן

הביצוע, בכל אותן הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן, יכללו התכניות את 

הכול לשביעות רצון המפקח. תכניות אלה תהיינה חתומות  המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצינורות וכו'.

ידי מודד מוסמך. המדידות והשרטוט יבוצעו ויקשרו אל מערכות הרומים והקואורדינאטות הארצית. תכניות -ומאושרות על

ידי -עלאלו בצרוף דיסקט המדידה יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה 

 המפקח.

 

   השלמה, בדק, אחריות ותיקונים
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כל הפגמים והנזקים שייגרמו בכל סוגי עבודות, בין אם באשמת עבודות הקבלן, או כתוצאה משימוש בחומרים מטיב ירוד, 

יתוקנו ע"י הקבלן בלי תשלום נוסף. הקבלן מקבל על עצמו אחריות לטיב העבודות ולאיכות המוצרים. תקופת האחריות 

האחריות על הקבלן לתקן, על חשבונו, כל קלקול, ליקוי או פגם  שנקבעה בחוזה, תחל מיום מתן תעודת ההשלמה. בתקופת

שיתגלה בעבודות ו/או במוצרים, או לבצע מחדש אותן עבודות, או להחליף מוצרים, וזאת מיד לאחר קבלת הודעת המזמין על 

ת העבודות ויקבע אם כך, ו/או במועד שייקבע ע"י המזמין. עם סיום ביצוע כל העבודות, לפי הודעת הקבלן, יבדוק המפקח א

לדעתו יש לבצע תיקונים ו/או השלמות בעבודות ואת המועד לביצועם. לאחר שהמפקח ימצא כי העבודות, התיקונים 

 וההשלמות בוצעו לשביעות רצונו, ייתן לקבלן "תעודת השלמה".  

אחת. תקופת האחריות תוארך תקופת האחריות )בדק ותיקונים(, לעבודות חוזה זה, אשר לא נאמר לגביהן אחרת, היא שנה 

בשנה נוספת, ביחס לעבודות בהן בוצע תיקון ע"י הקבלן, או מוצרים שיסופקו מחדש, והקבלן מתחייב להאריך את הערבות 

בהתאמה. בתום תקופת האחריות, יערוך המפקח בדיקה סופית של העבודות ובמקרה ויאשר שהעבודות בוצעו בשלמותן, לפי 

 מר".החוזה, יוציא "תעודת ג

24  
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 פיתוח האתר וסלילה – 15פרק  25
משרדי( ובמיוחד לפרק -פרק זה של המפרט הטכני המיוחד מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי לעבודות בניה )המפרט הבין

פתוח האתר וסלילה ולפרק  15"כבישים ורחבות", לפרק  21"עבודות בטון יצוק באתר" ולפרק  – 55"עבודות עפר", לפרק  51

ות גינון והשקיה. הוראות פרק זה של המפרט הטכני המיוחד מהוות תוספת והרחבה להוראות המפרט הכללי ואינן , עבוד11

 באות במקומן. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות בניה.

 

 עבודות הכנה ופירוק – 42.22

 פרוק לשם שימוש חוזר

ואלמנטים המיועדים לשימוש חוזר, יבוצע בזהירות. החומרים המתקבלים מן הפרוק יימסרו לידי כל פרוק של חומרים 

המפקח במחסני האתר, או לידי הרשות המקומית. ויתר המפקח על החומר, ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה 

בחומר מקומי, בהידוק לא מבוקר, עד מפלס  תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו. המחיר כולל מילוי

 פני הקרקע הקיימים של כל הבורות החפורים בקרקע שנוצרו כתוצאה מעבודות הפרוק.

חומרים המיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן )מכסים של שוחות, תמרורים, גדרות וכיו"ב( ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין 

פני הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו. חומרים לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה ל

פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בין אם היו פגומים לפני ביצוע העבודה ובין אם נפגמו 

וע של הניתוקים הנדרשים כתוצאה מעבודת הקבלן. בפירוק של אלמנטים שקיימים בהם חיבורי חשמל, כוללת העבודה ביצ

 ע"י חשמלאי מוסמך.  

 חישוף ושימור קרקע  לצורך מילוי

 העבודה כוללת: חפירה זהירה של שכבת הקרקע העליונה ואיסוף אדמה מקומית, ללא סלעים, ללא פסולת וללא מצעים.

 עירום החומר במקום בו יורה המפקח ואחסנתו שם עד לגמר הפיזור. 

  חישוף שטח

העבודה כוללת: ניקוי פני השטח, כמסומן בתכניות וסילוק פסולת לאתר מאושר. כריתה של שיחים ועצים פולשניים דוגמת 

שיטה כחלחלה, ובמידת הצורך הרעלה בחומר סיסטמי. עקירה או גרדום של גזעים, איסוף והשמדה של זרעים של צמחים 

יבלית. בחומרים סיסטמיים, וסילוק הגזם לאתר מאושר. רק פיקוח פולשניים, הדברה של צמחייה פולשנית עשבונית דוגמת 

עליון יקבע מהי צמחייה פולשנית וכיצד להדביר אותה. אחריות הקבלן להדברה, כולל חומר ריבוי כלשהו שנשאר בשטח, היא 

 לשנה מיום יום 

 

 גידור שטחים לשימור

מטר מבוטנים במקומות של  1.2מטר, עמודים מצולעים כל 1.5 מ"מ ובגובה 3העבודה כוללת: גידור בגדר רשת מגלוונת בעובי 

למען הסר ספק: רק פיקוח עליון יקבע אלו  זווית בתוואי הגדר. הגידור יבוצע סביב שטחים לשימור ושטחים לשיקום נופי.

 שטחים יש לגדר. בתום העבודות יפורק הגידור יסולק מן השטח ויהיה רכוש הקבלן

 העתקת עצים לשימור

דה כוללת: הכנה, העתקה וטיפול למשך שנה מיום ההעתקה. ההעתקה תעשה על ידי מומחה עם ניסיון מוכח בהעתקה העבו

שיאושר מראש, בכתב, על ידי המפקח. עץ מועתק שלא ייקלט יוחלף, על חשבון הקבלן, בעץ אחר, בעל ממדים זהים, 

 אן.ממשתלה. למען הסר ספק, רק המפקח יקבע אילו עצים יש להעתיק ול

 כריתה ועקירה של עצים 

אין לעקור עצים ללא אישור של נציגי הקרן הקיימת לישראל ושל כל רשות ו/או גורם מוסמך המופקד על נושא עקירת עצים 

ואישור מפורש של המפקח. כל האישורים הדרושים יושגו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  הבורות אשר ייווצרו כתוצאה מהעקירה 

י או בחומר לפי הנחיית המפקח ויהודקו, הידוק לא מבקר, עד מפלס פני הקרקע הקיימים. העבודה ימולאו בחומר מקומ

כוללת עקירת כל גוש השורשים, ריסוס הבורות בחומר קוטל שורשים מסוג מאושר ע"י המפקח, מילוי בורות אלה בשכבות 

 שויות אחרות כפיצוי עבור העצים שנעקרו.ס"מ לאחר ההידוק וכן כל התשלומים שיש לבצע לקק"ל ו/או לר 55בעובי של 

 החומרים, התיאומים והביצוע, ישולם בקומפלט. 

 עבודות עפר, חציבה, כבישה והידוק – 42.28
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 הקרקע באתר

הקבלן רשאי לבצע לפי רצונו ועל חשבונו בדיקה של חתך הקרקע באתר לפני הגשת הצעתו. במידה וירצה להשתמש בבדיקה 

-את התכנון עליו לקבל את אישור המפקח לשינוי. לא תתקבל כל תביעה של הקבלן המבוססת על אישביצע על מנת לשנות 

 ידיעה של נתוני הקרקע.-הבנה או אי

 מחירי הקבלן לעבודות עפר ייחשבו ככוללים את ביצוע העבודה בכל סוגי הקרקע אשר הקבלן עלול להיתקל בהם.  

 גבהים

מים המסומנים בתכניות. כל ערעור על הגבהים המסומנים ייעשה לא מאוחר על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיי

 משבועיים מיום הוצאת צו התחלת העבודה. טענות שתובאנה לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון. 

 הבדיקות והמדידה אחרי ביצוע העבודה תעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. אין 

 ידי המהנדס המפקח.  להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידות על

 קרקעיים-מתקנים תת

הקבלן לא ייגש לביצוע עבודת החפירה טרם בירר את מציאותם בשטח של קווי חשמל, טלפון, מים וביוב וכו', ויהיה 

 האחראי הבלעדי על נזקים שייגרמו בגין החפירה למתקנים הנ"ל ולאחרים.

 חפירה מתחת לרום הנדרש

דרש, יעשה הקבלן על חשבונו מילוי עד הגובה הנדרש. במקרה של אזור המיועד לסלילה ביצע הקבלן חפירה מתחת לרום הנ

. המילוי הגרנולרי יתאים לדרישות 51של המפרט הכללי  515555ו/או ריצוף, ייעשה הקבלן על חשבונו מילוי בהתאם לסעיף 

-וייעשה עד לצפיפות שלא תפחת מ. ההידוק יהיה מבוקר 21של המפרט הכללי  215331תשתית סוג א' כמוגדרות בסעיף 

 . ASSHTO MODIFIED TESTלפי  90%

 מדידה וסימון

מיד עם קבלת צו התחלת העבודה, יהיה על הקבלן: לבקר באתר העבודה, לבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה ולרשום 

בעזרת מודד מוסמך את כל  את הסטיות הקיימות, אם ישנן כאלה, בין המציאות לבין תכניות הביצוע שתימסרנה לו. לבדוק

 הגבהים והמפלסים של הקרקע. להודיע למפקח ולקבל את אישורו על תחילת עבודות העפר. 

כל ערעור על גבהים ומידות יוגש לא מאוחר מאשר שבוע ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. טענות שתועלנה לאחר מכן 

מדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת הכמויות של עבודות לא תובאנה בחשבון ויראו את התכניות האמורות כנכונות ו

 העפר. עבור העבודות המתוארות בסעיף זה לא ישולם בנפרד ומחיריהן ייכללו בסעיפים השונים של כתב הכמויות. 

 

 הידוק שתית החפירה

ט בסעיף תשתית החפירה מתחת למצעים עבור קירות תומכים, במקום שתידרש אם לא קיים סלע, תהודק ע"פ המפור

 של המפרט הכללי, אלא אם יתגלה בה סלע יציב. במקום שיש סלע יבוצע הידוק השתית ע"י מעברים של מכבש. 51515

 שיפועי ניקוז והגנה מפני נגר עילי ומי תהום

הקבלן ינקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה על אתר העבודה במשך כל שלבי הביצוע מפני מי נגר עילי, או מי תהום. 

לצורך זה עליו לבצע הרחקת מים מתחום המבנה בזמן העבודה, כולל שאיבה, ניקוז, מסננות וכל אמצעי אחר שיבטיח 

 עבודה בשטחים יבשים.

 על הרחקת המים כאמור לא יהיה תשלום בנפרד ועל הקבלן להכליל עבודה זו במחירי היחידה של העבודות.

 מילוי

 זה חומר גרנולרי מאושר ע"י המפקח.אם יהיה צורך במילוי מובא מבחוץ, יהיה 

 טיב עבודות המילוי

כל עבודות המילוי מתחת לקירות התומכים, במידה ויידרשו, יבוצעו ברמה גבוהה, ע"פ המפורט במסמכי מכרז זה, הכל תוך 

 בקרה צמודה של מעבדת שדה.

 חריש לטיפול בקרקע מהודקת 

בכל קרקע מהודקת ובמיוחד בדרכי עפר קיימות או חדשות. למען הסר  ס"מ, 65העבודה כוללת: חריש, בשיניים צרות, לעומק 

 ספק: בשום אופן לא יעשה חריש בסלע טבעי.

 עבודות עפר, חציבה, כבישה והידוק 
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לאמור במפרט הכללי, מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין "חפירה", הכוונה היא  בנוסף

 לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהיא ובכלים מכל סוג שהוא. 

העבודה כוללת, בין היתר: א. חפירה בקרקע כל שהיא לרבות פסולת. ב. חפירה באזורים מוגבלים ליד 

יים במידת הצורך. ג. מיון החומרים החפורים מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת יד

ואכסנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים כגון: מלוי מטיב משובח בתחתית מבנה שכבות 

מתוכנן, אדמה לצרכי גנון. ד. הכשרת החומרים החפורים למלוא גם אם יש צורך בריסוק ניפוץ 

ס"מ כמפורט במפרט  55ורו בשכבות של וגריסת האבן. ה. העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופיז

הכללי. ו. העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו, או למקום אליו 

 יורה המפקח. 

 

 חפירת בורות לעצים במדרכות 

מ' עבור  X 5.5מ'  X 1.5מ'  5.5 -ברחובות הפרויקט בתחום המדרכות מתוכננת עבודת חפירה / חציבה של בורות במידות כ

עצים. במידה ושתילת העצים נעשית בשלב מאוחר יותר על הקבלן לבצע את הבור, לתחום אותו ביריעות גיאוטכניות ולמלא 

 ס"מ לא מהודק )כך שניתן יהיה לסלקו ולהחליפו באדמה גננית בשלב השתילה(.  3 -אותו בחומר גרוס בקוטר אגרגטים כ

בורות לשתילה של עצים יבוצעו כפי שיוגדר בתכניות . לאחר הביצוע יסומנו הבורות בשטח על פי הנחיות מנהל הפרויקט 

 . AS MADEויסומנו בתכנית 

 

 קירות תומכים, גדרות וסלעיות – 42.23

כמפורט ובהתאם  כל העבודות בפרק זה כוללות התקנת שרוולים לצנרות שונות. מיקומם ואופן הנחתם של השרוולים יהא

לתכניות ולהנחיות המפקח וכולל סימון מיקום השרוולים בסימון מוסכם. מחיר עבודה זו וכל העבודות המפורטות בהמשך, 

 כלולות בסעיפים השונים והיא לא תימדד ותשולם בנפרד.

 עבודות אבן 

ל עבודות האבן טעונות אישור המתכנן סעיף זה מתייחס לכל עבודות חיפוי באבן, בין היתר: חיפוי קירות ונדבכי ראש. כ

 מ"ר. 3והמפקח פעמיים. א. אישור דוגמת אבן מעובדת לפני הרכבתה ב. אישור דוגמה באתר, בשטח של לפחות 

זית(, בריאה ללא סדקים -חום )דוגמת אבן ביר-בהעדר דרישה אחרת, תהיה האבן מסוג דולומיט קשה בגוון צהוב – האבנים

או גידים ותעמוד בדרישות המפרט הכללי. מידות האבן, המצוינות בכתב הכמויות ו/או בפרטים, הן מידות האבן נטו, במקום 

 הדק, או הצר ביותר, לאחר העיבוד. 

תהיה מעובדת מכל הכוונים הנראים לעין, כולל צידי האבן )המימד הצר(, בחיבור עם אבנים אחרות )בפוגות(.  כל אבן – עיבוד

 כווני. -עיבוד האבן, בהעדר דרישה אחרת, יהיה טלטיש גס, ידני, דו

יעשה במלט עם  כל אבני הראש )הקופינג( יעוגנו עם קוץ מתכת לקיר שמתחתן. כיחול המשיקים בין האבנים )פוגות( – הבנייה

 צמנט לבן, בגוון האבן. סוג האבנים ואיכותן, חוזק וספיגת מים יאומתו ע"י מעבדה מאושרת. 

 כל אבני החיפוי יחוברו בהרכבה רטובה ע"י רשת פלדה מגולוונת וווי תלייה, כמפורט במפרט הבין משרדי. 

ט מבטון מזויין או על בסיס יציב אחר. בהעדר הנדבך התחתון של אבני חיפוי הקיר יבוסס, אם לא נאמר אחרת, על אלמנ

בסיס וללא הוראות אחרות, יעוגן נדבך האבן התחתון באמצעות זוויתן פלדה מגולוון. הזוויתן יעוגן לקיר בעזרת לוחות פלדה 

פלדה או בעלי אמצעי עיגון המבוטנים ביציקה או בעזרת עוגנים שיחוברו לבטון היצוק בקידוח. הזוויתנים יחוברו ללוחות ה

לעוגנים בריתוך חשמלי או בהברגה. מידות הזוויתנים, לוחות הפלדה והעוגנים ומרחקי העיגון, טעונים אישור המפקח. אם 

 הזוויתן גלוי לעין יסותת חריץ באבנים שבנדבך התחתון, כך שהחלק התחתון של האבנים יכסה על הזוויתן. 

עם רשתות, ווים וקוצים ממתכת, כיחול עם צמנט לבן וכן אבנים את אספקת האבן, הנחת האבן, עיגון  – המחיר כולל

 ייחודיות בצורתן ובגודלן לפי הנדרש בתכניות.

 קירות מורכבים עם אבן לקט

 . 35 -בהעדר הנחיה אחרת, סוג הבטון יהיה ב – הבטון

רקי אדמה או חרסית. גודל אבני הלקט בחזית ובראש הקיר תהיינה אבני גוויל, קשות, שלמות, נקיות, וללא עו –האבנים 

ס"מ. אבנים גדולות יחסית יונחו בתחתית הקיר. בבניית הקיר יש  65-25-52%ס"מ,  25-32-25%ס"מ,  32-55-52%האבן: 
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ליצור קשר בין האבנים בחזית ולעומק. כל אבן תונח על בסיסה הרחב בתוך הבטון. האבנים תאושרנה לשימוש ע"י המפקח 

בקירות, או בכל אלמנט אחר. הקבלן אחראי, להבטחת מקורות האבן. מקורות האבן חייבים  והמתכנן, עוד לפני הצבתן

 באישור המפקח לפני תחילת ביצוע העבודה. המפקח רשאי לפסול את מקורות האבן.

אבנים ברוחב  5 -ס"מ ובמפגש בין יותר מ 5.5צורת הבנייה תהיה פראית. הפוגות תהיינה ברוחב מקסימאלי של  – הבנייה

ס"מ מפני האבן )בשוליה( מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי  1.2ס"מ. המשקים והכיחול יהיו שקועים  3.5מכסימלי של 

צול סמוך לתפר היציקה או לפינות. בגב כל צינור  5בקוטר P.V.C   -מטר, לכל כוון, יוכנסו צינורות ניקוז מ  1.2בטון. כל 

ס"מ עם חומר גרנולרי. ראש הקיר יבנה באבן פראית כדוגמת פני  15/15/15ל ניקוז שקית מחומר פלסטי מעביר מים בגוד

קר והתפר ייסתם בטיט בגוון האבן. העבודה -מטר יבוצע תפר הפסקת יציקה, לאחר השלמת הקיר יישרף הקל 2הקיר, כל 

 ופינג( ואבני משקוף וכיחול. כוללת שבירת פינות האבנים להתאמת פוגות, וסיתות מקומי ליצירת אבני פינה, אבני ראש קיר )ק

מ"ר לדוגמה ולקבל אישור  2לפני ביצוע העבודה יש לבצע קטע חזית עם אבני פינה וראש קיר בשטח של לפחות  – דוגמה

 המפקח והמתכנן.  

 קירות מורכבים עם אבן "חאמי"

 . 35 -בהעדר הנחיה אחרת, סוג הבטון יהיה ב – הבטון

האבנים בחזית ובראש הקיר תהיינה אבני גוויל, קשות, מנוסרות, מעובדות ומבוקעות, נקיות, וללא עורקי אדמה  – האבנים

-55=  52%או חרסית. האבנים תהיינה מעובדות בפאות הפונות כלפי חוץ ובארבעת פאות הצד )העובי(. גובה האבנים יהיה: 

ס"מ.  36-15 52%ס"מ;  56-32 25%ס"מ;  55-52 52%האבן יהיה:  ס"מ; ואורך 59-35=  52%ס"מ;  53-50=  25%ס"מ;  53

 מידות אורך שונות.  3גבהים )גבהי השורה( שונים ובכל שורה אבנים עם לפחות  3בקיר תהיינה אבנים עם 

ס"מ מפני האבן )בשוליה(  5.2ס"מ. המישקים והכיחול יהיו שקועים  1.5הפוגות תהיינה ברוחב מקסימאלי של  – הבנייה

בחתך -P.V.C מטר לכל כוון יוכנסו צינורות ניקוז מ 1.2מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון. בהעדר הנחיה אחרת, כל 

מטר יבוצע תפר הפסקת יציקה, התפר "יוסווה" ע"י אבני החזית ולא יראה כקו ישר. האבנים  2ס"מ. כל  3X3ריבועי 

צבתן בקירות, או בכל אלמנט אחר. הקבלן אחראי, להבטחת מקורות תאושרנה לשימוש ע"י המפקח והמתכנן, עוד לפני ה

 האבן. מקורות האבן חייבים באישור המפקח לפני תחילת ביצוע העבודה. המפקח רשאי לפסול את מקורות האבן.

 לאחר השלמת הבניה, במידה ויראה קל קר הוא יישרף והתפר ייסתם בטיט, בגוון האבן. 

וע ועיבוד האבן, שבירת פינות האבנים להתאמת פוגות וסיתות מקומי ליצירת אבני פינה, אבני ניסור, ביק – העבודה כוללת

 ראש )קופינג( ואבני משקוף. הכיחול יהיה, בהעדר הנחיה אחרת, עם צמנט לבן בגוון האבן. 

 ר המפקח והמתכנן.מ"ר לדוגמה ולקבל אישו 2לפני ביצוע העבודה, יש לבצע קטע חזית וראש קיר בשטח של לפחות  – דוגמה

 קירות קרקע משוריינת

לפחות, יצוק בתבניות פלדה, עם דוגמה )אבן פראית, או  35-האלמנטים של חזית הקיר יהיו עשויים מבטון מסוג ב – החזית

מסותתת חלק או עם הטבעת דוגמה( ובעיבוד לפי דרישת האדריכל. במקרה של דוגמת חיפוי אבן, סידור האבן באלמנט 

אדריכל, החיבור בין האלמנטים נעשה על ידי "אומגות" )עיניים( נסתרות, היצוקות בגב אלמנט החזית. בניית יתואם עם ה

האלמנטים היא בצורה של בניית נדבכים אנכיים עם קו משיק גלי, כך שכל אלמנט בשורה מצוי בהפרש של חצי גובה 

 מהאלמנטים שמצדדיו. 

הטרומיים תונח על גבי מפתן פילוס )חגורת בטון(. הנחת השורה הראשונה  השורה הראשונה של האלמנטים – בניית החזית

 ס"מ מתחת פני הקרקע בחזית הקיר.  35של האלמנטים, בצורה אופקית וכך שהחזית עם הדוגמה תבוצע לגובה של לפחות 

גבוהה הנדרשת על ידי גוון הקיר יהיה בז' כורכרי או לפי הנחיית המתכנן. פני האלמנט יתקבלו באיכות  – גוון וגימור

 האדריכל. 

התפרים הנוצרים בין האלמנטים בחזית הם בעלי כיוון אנכי ואופקי. סידור האבנים בתבנית יוצמדו לדפנות  – תפרים

ס"מ מהדופן על מנת לצמצם את נצפות המשיקים. התפרים ימולאו בכיחול בחומר צמיגי בגוון  1.5 – 5.2האלמנט במרחק של 

 חזית הקיר. 

 יש להציג אלמנט לדוגמה, לאישור האדריכל, לפני ביצוע הקיר.  – ת אלמנטדוגמ

 מ"ר, לאישור האדריכל, לפני ביצוע הקיר.  15יש לבצע דוגמה בשטח של לפחות  – דוגמת קיר

 גמר בטון חשוף

 ביצוע גמר בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות:
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דל באפר פחם )אחוז גבוה של אפר פחם גורם לשוני ולהכתמה בחזות של הבטון,  CP300יש להשתמש בצמנט מסוג  – הבטון

. אין אישור לתוספת אפר פחם 35-לכל חלקי הבטון הגלויים(. בהעדר הנחיה אחרת, ב CP250על כן חל איסור שימוש לצמנט 

 לתערובת בטון חשוף.

 וחיתוכי תבניות בראש הקיר.תיעשה מלמעלה כלפי מטה. לא יותרו השלמות יציקה  – הנחת התבניות

 פני הקיר חלקים ונקיים. קווי החיבור בין התבניות המשכיים ורציפים ללא קפיצות.  – גמר

כל ראשי הקירות ומעקות בטון חשוף יוחלקו בשני מעברים של כף פלדה. לפני ההחלקה יש  –החלקת ראשי קירות ומעקות 

 .ק"ג/מ"ר של השטח שיש להחליק 5בשיעור של לפזר על פני הבטון של ראשי הקירות/מעקות צמנט 

 במידה שיידרשו תיקונים לבטון, על הקבלן להכין דוגמת תיקון לאישור לפי יישום כל התיקונים.  – תיקונים

מ', כולל פינה וראש קיר לאישור. חובה לקבל מאד' הנוף, אישור  X 2 2לפני יציקת הקיר יש להכין דוגמא בגודל  – דוגמה

 מה, לפני הביצוע. בכתב, לדוג

 , מדיקט או לוחות עץ חדשים, ישרים ובעלי רוחב 951תבוצע בהתאם לדרישות ת"י  – הטפסות

 6אורך ועובי אחידים, בהתאם להנחיות האדריכל. הטפסות יימשכו בנוזל למניעת הידבקות בין העץ לבטון, תוצרת "פז" מס' 

לקבלת משטח רטוב. היציקה תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני או ש"ע. ההתזה או המשיחה תהיה בכמות מספקת עד 

התייבשות הנוזל. יש להקפיד על כיוון הלוחות, ההקצעה, חיבורי לוחות באורך וברוחב וכו' בהתאם לדרישות האדריכל. אין 

פקח. ברזל הזיון לצקת ללא אישור המפקח. קשירת הטפסות תעשה ע"י חוטים מגולוונים, או לולבים מסוג שיאושר ע"י המ

 יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק )ספייסרים( מבטון טרום.

בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק. בהעדר הוראה אחרת, יהיה  – קיטום פינות

 ס"מ. X 1.2 1.2המשולש בגודל 

ו/או שפשוף באבן קרבורונדום,  1:3"י סתימות בטיט צמנט פגמים בבטון שיושארו לאחר פירוק הטפסות יתוקנו ע – תיקונים

דק" וצביעה   בצבע על בסיס גומי סינתטי לפי הוראות יצרן -או לפי הנחיות של הפקח, כולל סיתות הבטון בסיתות "מוטבה

 הצבע, כל זאת על חשבון הקבלן.

 ר כפופה לאישור האדריכל.יבוצעו רק במקום שתוכנן חריץ מתאים, הפסקה בכל מקום אח – הפסקות יציקה

 קיר בטון כורכרי צבעוני

)או באיכות גבוהה יותר(, ממלט סיגים, או ממלט לבן, קיר בטון צבעוני או כורכרי, או מצמנט לבן ו/או על בסיס  35-בטון ב

הנדרש )גוון או שו"ע, בכמות עד לקבלת הגוון  BAYERצמנט ללא אפר פחם, עם או בלי מגווני צבע, עם פיגמנטים, של חברת 

צהבהב בז', כמו אבן כורכר טבעית או כל גוון אחר, כנדרש, עד אישור המתכנן(. הבטון יהיה עמיד לסולפטים, -כורכרי

לכלורידים ולמי ים. התערובת תהיה עם חומרים מעכבים, לפי הצורך ולפי תנאי מזג האוויר ועם מוסף מפחית מים "גיל 

 נאום" או שו"ע. 

חומרים והמוספים הנדרשים, על מנת לקבל את הגוון והתכונות הנדרשות. על הקבלן לדאוג להכנת המחיר כולל את כל ה

 התערובת הנדרשת, ע"י טכנולוג בטון ולהכנת דוגמאות בשטח עד לאישור הגוון הנדרש.

 שכבת גמר כורכרי על קירות

או שו"ע, עם אגרגטים, בגודל ובגוון לפי " של חברת "רדיטיט" )רדימיקס( 5555שכבת גמר הכורכרית תהיה "ציפוי כורכרי 

 הנחיות היצרן. 

כל האלמנטים עם שכבת גמר כורכרי טעונים אישור המתכנן והמפקח לפחות פעמיים: פעם ראשונה לאישור הסוג, הגוון 

 מ"ר. 5.5והגודל של האגרגטים ופעם שנייה, לאישור איכות הביצוע, לאחר ביצוע דוגמה בשטח של לפחות 

מ"מ. יש לבצע פסי הפרדה ותפרי התפשטות לפי הנחיות המתכנן. יש לבצע ציפוי  12 - 55יישום הציפוי הכורכרי הינו בין עובי 

ימים אחרי סיום ביצוע שכבת ההרבצה )ובתנאי ששכבת ההרבצה התקשתה(. למחרת יישום הציפוי  3כורכרי לפחות 

 ימים לפחות. 3פעמים ביום לפחות, למשך  3ר את הציפוי הכורכרי, אך לא לפני התייבשות מלאה של החומר, יש לאשפ

כן, יש להבטיח שפני השכבה לא -לפני הביצוע, יש להבטיח שפני שכבת הבטון יהיו נקיים מאבק, שמן וחומרים זרים. כמו

בק. יש תהיינה מוחלקות. יש להסיר שכבות חלשות, בולטות, גופים זרים וחוטי קשירה. יש לשטוף ולהסיר שאריות שמן וא

להסיר זיון חשוף. יש לבצע שכבת מריחה / הרבצה צמנטית, הבנויה מחול, צמנט ופולימר. שכבת ההרבצה הצמנטית תבוצע 

בצורה גסה ולא חלקה. במידה והציפוי מבוצע על קירות בטון חלקים, יש להניח רשת מתכת מגולוונת עם עיגון. שכבת 

 עבורה תוספת מחיר. ההרבצה כלולה במחיר הגמר הכורכרי ולא תשולם
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המחיר כולל: ביצוע דוגמאות דקורטיביות )סוגי עיבוד גמר השונים זה מזה בסוג, בגוון, במידת החספוס, בעיבוד וכו'(, את כל 

עיבודי הסיום, את חיפוי פאות הצד של האלמנטים ואת ביצוע התפרים האיכותיים. הגוונים )טבעי, צהוב, אדום ואדמה, או 

 ייבחרו ע" האדריכל.שילוב ביניהם(, 

 קיר בטון בגמר דקורטיבי, בתבניות פלסטיק

מ"מ במילוי פוליאוריטן מוקצף, בתוך בית תבנית מפלדה. הקרום יהיה  1בעובי   A.B.S. -הקרום יהיה יצוק בתבנית פלסטיק 

ני קרומים, בשורה, בעל קצוות מתחברים "זכר נקבה" מכל ארבעת צדדיו. בנית הקרומים תעשה בשורות אופקיות. בין כל ש

יש לאטום בחומרים אקריליים למניעת נזילות.  בזמן מילוי הבטון בגב הקרומים יש להגן על שורה הקודמת )התחתונה( 

ב"משפך" עשוי לוחות עץ. יש להסיר את המיגון מיד עם סיום היציקה ולנקות את פני הקרום, במידה ונוצרו נזילות. לאחר 

 בחומר מגן אקרילי שקוף )אנטי גרפיטי(. ביצוע מלא של הקיר יש לרסס 

בהעדר הנחיה אחרת, תהיה הטקסטורה דמוית אבן בעיבוד טובזה. הגוון יבוצע ע"י פיזור מבוקר של לא פחות מאשר שלושה 

 לפחות.  32 -פיגמנטים מתוצרת "באייר" או שו"ע. היציקה תבוצע בבטון על בסיס מלט לבן, דני, ב

מבוקעת, הטקסטורה תהיה דמוית קיר חצוב במחצבה. הקרום כולל פיזור מבוקר של פיגמנטי  במקרה של קרום דמוי חציבה

 צבע מתוצרת "באייר" או שו"ע. היציקה תבוצע בבטון על בסיס מלט אפור. 

ביצוע הקרומים טעון אשור המתכנן והמפקח פעמיים. פעם ראשונה דוגמת יחידה בודדת לפני הרכבתה לשם אישור 

את כל הקשור  יח' בשתי שורות. המחיר כולל: 6ון ופעם שנייה, באתר, לאחר הרכבה בשטח של לפחות הטקסטורה והגו

 בביצוע הקרומים במפעל, הספקתם לאתר, בניתם, בטון המילוי, הזיון ופרטי החיבור.

 קיר בטון עם גמר דקורטיבי, תבניות גומי

נית גומי. העיצוב בהעדר הנחיה אחרת, יהיה "קורדרו". הקרום הינו יציקה דקה המיוצרת במפעל. הקרום יהיה יצוק בתב

בסגנון חציבה מבוקעת דגם "גדעון" של "אקרשטיין" או שו"ע. הקרום בעל קצוות מתחברים "זכר נקבה" משני צדדיו. לאחר 

הקרום  ביצוע מלא של הקיר יש לרסס בחומר מגן אקרילי שקוף )אנטי גרפיטי(. הטקסטורה תהיה דמוית קיר חצוב במחצבה.

צמנט  35% -צמנט אפור ו 7%כולל פיזור מבוקר של פיגמנטי צבע מתוצרת "באייר" או שו"ע. היציקה תבוצע בבטון על בסיס 

 לבן. לא ייראו תפרים לאורך הקיר ולא יהיו תפרים לרוחבו.

לשם אישור ביצוע הקרומים טעון אשור המתכנן והמפקח פעמיים. פעם ראשונה דוגמת יחידה בודדת לפני הרכבתה 

 יח'. 6הטקסטורה והגוון ופעם שנייה, באתר, לאחר הרכבה בשטח של לפחות 

את כל הקשור בביצוע הקרומים במפעל, הספקתם לאתר, ובניתם, על החלקים הקונסטרוקטיבים  המחיר כולל

 והדקורטיביים, את הבטון המילוי, הזיון ופרטי החיבור למיניהם. 

 "חאמי"צביעה של קירות בגמר דמוי אבן 

 להלן פירוט שלבי הצביעה של הקירות בגמר דמויי אבן "חאמי". לפי הסדר: 

יום, לפי דרישות מכון התקנים(, ניתן לבצע את השלבים  50רק לאחר האשפרה של הבטון והתיקונים )לאחר  – מועד הצביעה

 הבאים בצביעת הקיר.

קומפוננטי. יש -יש לחתוך לעומק שאריות ברזל בעזרת משחזת זווית. סדקים יש לסתום בעזרת אפוקסי דו – הכנת הקירות

 לנקות מעודפי בטון, ברזל שמנים ואבק, תוך שמירה מלאה על טקסטורת ה"אבן".  

 ע"י בטון מדולל, של סגרגציה ושברים קטנים בטקסטורת האבן. – תיקונים ידניים

של נירלט או שו"ע,  155התיז, בעזרת מרסס ידני, סילר אטום )פרימר אקרילי( על בסיס סילוקסן, סלקו יש ל – סילר )בסיס(

 גרם למ"ר. יש לחכות יום לייבוש מלא. 525 -כ

יש לצבוע ע"י התזה. הצבע יהיה צבע אקרילי איכותי על בסיס אמולסיה אקרילית טהורה,   – צביעת שכבת צבע הבסיס

 גרם למ"ר.  725טמבור, או שו"ע. יש לצבוע שתי שכבות עובי שכבת הצבע לפחות סופרקריל מ.ד, תוצרת 

 של נירלט, או שו"ע. יש לבצע דוגמא לאישור. 0755של טמבור, או  0755Wגוון היסוד )שכבת הבסיס( יהיה:  – גוון היסוד

בע היסוד, צבע מסוג זהה לצבע שעות מתום צביעת צ 6צביעת הגוונים )"ההדגשים"( תבוצע לאחר לפחות  – צביעת גוונים

היסוד. הצביעה תבוצע כך שכל שלושת הגוונים ירוססו ע"ג כל אחת מ"האבנים", במקבצי גוון משתנים ליצירת חזות הדומה 

 ככל האפשר לאבן טבעית. יש לבצע דוגמא לאישור האדריכל רק לאחר מכן ניתן יהיה להמשיך בצביעת הגוון. 

( של נירלט Cל' על בסיס  2)מגוון לפי  7761(, או Cל' על בסיס  15)מגוון לפי  0352של טמבור, או  0352D ,7761Tהגוונים יהיו: 

 או שו"ע. ייתכן גוון נוסף בצבע שבין שני הגוונים המפורטים.
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ועמיד  UVבסיום הצביעה לאחר התייבשות מלאה, יש לחפות את הקיר בסילר שקוף אשר אטום למים, עמיד  – חיפוי בסילר

 ים והינו אנטי גרפיטי. לגז

 איטום רצפה על גג

 2גרם ארג, מסוג "פוליפז" או שו"ע, עובי כל יריעה  525, עם SBSיריעות ביטומניות משופרות בפולימר  5 -הרצפה תחופה ב

החפיפה.  השכבות יובטח ע"י 5מ' בין היריעות. כלומר, חיפוי תפרי היריעות בין  5.2מ', עם חפיפה של  1.5מ"מ. רוחב היריעות 

ס"מ מינימום בין כל שתי יריעות  15כל היריעות תונחנה באותו כיוון ותחוברנה בהלחמה. תהיה תזוזה )חפיפה( של 

ס"מ  2המולחמות ביניהן. כל גבי שכבת האיטום להגנה על יריעות האיטום, תבוצע שכבת מידת בטון עם רשת זיון בעובי 

 ס"מ על כל הגג(.  2חות הביצוע, אפשר לבצע שכבה אחידה בעובי ס"מ )או לנו 3באזור הגינון ובאזור המרוצף 

 איטום תפר

ס"מ. לתוך התפר הנקי יש  2לפני ביצוע האיטום יש לנקות את התפר באופן מכני )לא בשריפה ולא ע"י חומר כימי( לעומק 

ס"מ של מסטיק  1ומק ס"מ ספוג פוליאתילן. מעל שכבת הספוג יש לסתום את התפר עם "מכסה" בע 1להכניס שכבה של 

 .LM12"סיקפלקס" 

מ"מ. לוחות הפח יונחו לכל אורך התפר באופן חופשי )לא יקובעו(.  5ס"מ ובעובי  55על התפר יונחו לוחות פח מגולוון ברוחב 

לא ס"מ לפחות. על לוחות הפח תונחנה היריעות הביטומניות. היריעות  25החיבור בין כל שני לוחות פח ייעשה ע"י חפיפה של 

ס"מ  55תולחמנה אל הפח אלא רק אל הבטון משני צידי הפח. על היריעות תונח שכבה נוספת של לוחות פח מגולוון ברוחב 

 מ"מ מאופן "חופשי" עם חפיפה בין לוחות כנ"ל.  5ובעובי 

ה תבוצע שכבת מ', הידוקי בטון )גושים קטנים( למניעת תזוזה. מעל שכבת לוחות הפח העליונ 5על לוחות הפח יונחו, כל 

החיפוי בבטון כמו בכל יתר שטח הגג. בשכבת חיבורי הבטון יבוצע תפר באופן דומה לתפר המתואר לעיל על שכבת הבטון 

 יונחו החול והריצוף, או האדמה או המצע כמו על כל יתר הגג. 

בכדי להניח את לוחות הפח  יש לדאוג לסימון קו התפר על מנת לזהות בוודאות את התפר לאחר הנחת היריעות הביטומניות

 שמעל היריעות הביטומניות במקום הנכון. 

 איטום קיר נמוך על גג

 יש לבנות )לצקת( את הקיר ע"ג שכבת המידה.

לקיר יהיה יסוד כך שיהיה יציב בפני עצמו ולא יהיה צורך לחברו לתקרה. כלומר, בניית הקיר תבוצע לאחר השלמת האיטום 

 וחיפויו בבטון. 

 

 קיר תוחם על גגאיטום 

ס"מ ניצב(.  15 -ס"מ אופקי ו 15ס"מ ) 15/15במפגש קיר עם התקרה )רצפת הגן( יש לבצע רולקה בטון  – קיר תוחם אזור גינון

ג"ר  105עם  SBSיריעות ביט ומניות )"יריעה נגד שורשים"(  5 -איטום הקירות יהיה דומה לאיטום הרצפה. הקירות יחופו ב

 מ"מ כל אחת. היריעה החיצונית תהיה עם אגרגט.  1שו"ע, משופרות בפולימר, בעובי  ארג מסוג "פוליפז" או

 יש לחבר את יריעות איטום הקירות ליריעות איטום הרצפה בהלחמה. החיפוי יבוצע על כל שטח הקיר. 

ס"מ מעל מפלס האדמה )מצע(. על היריעות הביטומניות תבוצע שכבת טיח  2יריעות האיטום יחפו את הקיר עד גובה של 

" )מעורבב בטיט(. חיפוי הקיר )באבן( 117ס"מ להגנה על יריעות האיטום. הטיח יהיה עם דבק "שחל לטקס  1צמנט, בעובי 

 יבוצע על גבי שכבת טיט הצמנט. 

האיטום יבוצע כמו בסעיף "איטום קיר תוחם אזור גינון" לעיל. אולם, יש לעלות עם יריעות האיטום  – וצףקיר תוחם אזור מר

 ס"מ מעל מפלס הריצוף.  55עד גובה של 

 מסלעות )סלעיות(

כל הסלעים שישמשו לבניית המסלעה יהיו עם פטינה טבעית מפני השטח. לא יעשה שימוש בסלעים מחציבה. הסלעים יונחו 

ידם העליון )עם הפטינה( יהיה כלפי מעלה. בהעדר הנחיה אחרת,  הסלעים יהיו שטוחים ובגודל מינימאלי של כך שצ

 ס"מ. כל שורות הסלעים במסלעה תהיינה אופקיות. 155/05/05

 מחסום בולדרים 

ס"מ,  155/155/65מחסום הבולדרים יבוצע בתחתית קו הדיקור התחתון של אזורי מילוי. הסלעים יהיו במידה מינימאלית של 

שטוחים ובעלי תבנית מלבנית. העבודה כוללת פילוס רצועת הנחה בצמוד לקו הדיקור התחתון, והנחת הסלעים על מימדם 
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רים יבוצע לפני ביצוע עבודות המילוי וישמש מעצור לשפך המילוי. במידה הרחב, ובמידת הצורך זה על גבי זה. מחסום הבולד

 ובאתר לא יהיו בולדרים )סלעים( במידה מספקת, יביא הקבלן, על חשבונו, בולדרים ממקור מאושר. 

 שורות סלעים במדרונות מילוי 

נחו בנדבכים אופקיים, כשהם צמודים הסלעים יוצבו במדרון, כאשר חלקם הגלוי יהיה בעל פטינה הטבעית הכהה. הסלעים יו

אחד לשני. הנחת שורות הסלעים תשולב בעבודת המילוי ותבוצע באופן הדרגתי עם התקדמות עבודות המילוי, כאשר כל 

 1ס"מ. הסלעים יהיו בנפח מינימאלי של  35 -שורת סלעים תונח בקצה המילוי לאחר הידוקו, בתוך תעלה חפורה בעומק של כ

ס"מ לפחות ממפלס המילוי שמעליהם, באופן שיאפשר הצטברות אדמת חיפוי בגב  55-35 -ים יהיה גבוה במ"ק. ראש הסלע

 מ"א ורק אח"כ להמשיך בבניה. 55 -הסלעים. יש לקבל את אישור המפקח ואדריכל הנוף לדוגמא של כ

 

 שבילים, מדרכות, רחבות משטחים, מדרגות ותעלות – 42.24

 עבודות אבן

 -לכל עבודות האבן, בין היתר: ריצוף ומדרגות. כל עבודות האבן טעונות אישור המתכנן והמפקח פעמיים סעיף זה מתייחס 

 פעם ראשונה, אישור דוגמת אבן מעובדת לפני הרכבתה ופעם שנייה, אישור באתר לאחר הרכבת דוגמה.

-שה ממחצבה בגליל בגוון צהובבהעדר דרישות מפורשות בתכניות, או בשאר מסמכי החוזה, תהיה האבן מסוג דולומיט ק

 חום, האבן תהיה בריאה ללא סדקים או גידים ותעמוד בדרישות המפרט הכללי.

מידות האבן, המצוינות בכתב הכמויות ו/או בפרטים, הן מידות האבן נטו, במקום הדק, או הצר ביותר, לאחר 

ן )מימד העובי, הצר( בחיבור עם אבנים אחרות העיבוד. כל אבן תהיה מעובדת מכל הכוונים הנראים לעין, כולל צידי האב

כווני. אבני הקופינג יחורצו בצידן התחתון ויעוגנו עם -)בפוגות(. סוג עיבוד האבן, בהעדר דרישה אחרת, יהיה טלטיש גס, ידני, דו

סוג האבנים יתד )קוץ( מתכת לקיר שמתחתן. כיחול המשיקים בין האבנים )פוגות( יעשה במלט עם צמנט לבן בגוון האבן. 

 ואיכותן, חוזק וספיגת מים יאומתו ע"י מעבדה מאושרת. 

: את אספקת האבן, הנחת האבן, עיגון עם רשתות, ווים וקוצים ממתכת וכיחול וכן אבנים ייחודיות בצורתן המחיר כולל

 ובגודלן לפי הנדרש בתכניות.

 יציקות הבטון

שעות מראש ואין לבצע יציקה ללא נוכחותו או מציג מטעמו. ההפסקות ביציקה יהיו  10ציקה יש להודיע כאמור למפקח לפחות יעל כל

 בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה כפי שהן מפורטות בתכניות וע"פ אישור מראש בכתב של המפקח. 

לנקוט באמצעים שיימנעו התאיידות מהירה של המים מיד לאחר היציקה, כדי בימי שרב יש למנע התקשות מהירה של הבטון ולשם כך יש 

 למנע סדיקה פלסטית.

 מעלות צלסיוס, אלא באישור המפקח. 31-לא תורשה יציקה כאשר הטמפרטורה גבוהה מ

פשרות להשתמש בהם את כל האלמנטים המעוגנים בבטון יש למקם בתבניות לפני היציקה כאשר הם ייאטמו באופן זמני כך שלא תפגע הא

 אחרי התקשות הבטון ופירוק התבניות.

 בכל יציקה יהיו בשימוש שני ויברטורים לפחות. באתר יהיה ויברטור נוסף לא חשמלי שמיש למקרה של תקלה בויברטורים החשמליים.

 עיבוד פני הבטון

ישארו חשופים ייווצק בתבניות הצדדים הפנימיים ו/או החיצוניים של אלמנטי הבטון השונים שי –גמר חשוף או חלק 

מלבידים, או לוחות עץ חדשים, או תבניות פלדה ללא פגמים וללא חורים במישקים כך שיתקבלו פני בטון ישרים וחלקים ללא 

 בליטות, שקעים, כיסי חצץ או פגמים אחרים.

 בכל מקום בו יתגלה פגם יהיה על הקבלן להרוס את החלק היצוק ולצקת חדש על חשבונו.

ל אלמנטי הבטון המיועדים להיות עם גמר חשוף, המרווח הדרוש בין התבניות של הקירות או אלמנטי בטון אחרים יישמר ע"י אלמנטים בכ

 שומרי מרווח )ספייסרים( ייעודיים. לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין הטפסות.

י הבטון עם חרוטים מבטון. בעת פרוק התבניות החרוט יוצא המרווחים הדרושים יושגו ע"י לולבי מתיחה מיוחדים שחתכם מוקטן בקרבת פנ

 מהבטון ולולבי המתיחה יקוצצו בתוך השקע שנותר לאחר הוצאת החרוט.

 השקע ימולא במלט טיט בתוספת ערב הדבקה שיאושר ע"י המפקח.

טום פינות הבטון ע"י משולשים במידות בכל הפינות הגלויות לעין ובמקומות אחרים המסומנים בתכניות יבוצע קי –קיטום פינות ומגרעות 

1.2X1.2 .ס"מ. מחיר ביצוע הקיטומים כלול במחירי היחידה של הבטון 



142  
 

הסירוק יבוצע בעזרת מסרק מתכת שיוכן ללא תוספת שכר במיוחד למטרה זו. הסירוק יבוצע  – גמר בטון עם סירוק אמנותי

 לאחר החלקת הבטון, לפי הפרט האדריכלי. 

 יש לקבל אישור של האדריכל. לפני ביצוע גורף

 המחיר כולל הכנת דוגמאות באתר ההתארגנות, עד קבלת אישור האדריכל. 

 חורים, בליטות, פתחים וכו'

 החורים, השקעים, הבליטות הנמשכות, התעלות או החריצים הנמשכים, אשר ידרשו, יבוצעו 

 במקומות, בצורה ובגודל הדרוש, לפי התכניות ו/או הוראות המפקח.

 במסגרת עבודות הטפסנות יהיה על הקבלן לבצע פתחים בבטון בכל צורה שהיא ו/או להכניס 

 שרוולים שונים או כל התקנה שהיא לצרכים כלשהם גם אם התקנות אלו נעשות עבור קבלנים 

 אחרים. במסגרת עבודות הבטון יהיה רשאי המזמין לדרוש מהקבלן להתקין אלמנטים שונים 

 שיסופקו ע"י המזמין, או על ידי קבלן אחר החתום על חוזה ישירות עם המזמין. עבור הנ"ל לא 

 תשולם כל תוספת.

 ריצוף בטון בגוון כורכרי )צבעוני(

או שו"ע, בכמות עד לקבלת הגוון הנדרש )עד אישור  BAYER, על בסיס צמנט לבן, עם פיגמנטים, של חברת 35-בטון ב

עמיד לסולפטים, לכלורידים. התערובת תהיה עם חומרים מעכבים, לפי הצורך ולפי תנאי מזג האוויר המתכנן(. הבטון יהיה 

 ועם מוסף מפחית מים "גיל נאום" או שו"ע. 

המחיר כולל את כל החומרים והמוספים הנדרשים, על מנת לקבל את הגוון והתכונות הנדרשות. על הקבלן לדאוג להכנת 

 וג בטון ולהכנת דוגמאות בשטח עד לאישור הגוון הנדרש.התערובת הנדרשת, ע"י טכנול

 

 ציפוי כורכרי על ריצוף

" של חברת רדיטיט )רדימיקס( 5555סעיף זה מתייחס, בין היתר, למשטחי ריצוף ולמדרגות. שכבת הגמר תהיה "ציפוי כורכרי 

פעמיים: פעם ראשונה לאישור הסוג, או שו"ע. כל האלמנטים עם שכבת גמר כורכרי טעונים אישור המתכנן והמפקח לפחות 

 הגוון והגודל של האגרגטים ופעם שנייה, לאישור איכות הביצוע, לאחר ביצוע דוגמה.

מ', או לפי הוראות המתכנן. יש לבצע תפרים ישירות  2לפני ביצוע יציקת הציפוי הכורכרי. יש ליצור פסי הפרדה כל לפחות 

מ"מ, על שומרי מרווח  6ס"מ בעובי  12X12ש להניח רשת מגולוונת, בגודל מעל התפרים הקיימים )למניעת השתקפות(. י

 ס"מ. יש להרטיב את המשטח לפני ביצוע היציקות. 5)"ספייסרים"( בעובי 

ס"מ. למחרת יישום הציפוי הכורכרי, אך לא לפני התייבשות מלאה של  2 -עובי שכבת הציפוי הכורכרי ליציקות לא יפחת מ

מעלות צלזיוס יש לבצע אשפרה  15ימים לפחות. ביציקה בטמפרטורה מעל  3פעמים ביום לפחות, למשך  3החומר, יש לאפשר 

 גם ביום היציקה למניעת התייבשות מהירה באמצעות כיסוי היציקה בשקי יוטה רטובים.

ר, את רשת הזיון, שכבת גמר הכורכרית תהיה בעובי, עם אגרגטים, בגודל ובגוון לפי הנחיות היצרן. המחיר כולל: את החומ

את ביצוע דוגמאות דקורטיביות, את כל עיבודי הסיום, את חיפוי פאות הצד של האלמנטים ואת ביצוע התפרים האיכותיים. 

 הגוונים )טבעי, צהוב, אדום ואדמה, או שילוב ביניהם(, ייבחרו ע" האדריכל.

כן, יש להבטיח שפני השכבה לא -ומרים זרים. כמולפני הביצוע, יש להבטיח שפני שכבת הבטון יהיו נקיים מאבק, שמן וח

תהיינה מוחלקות. יש להסיר שכבות חלשות, בולטות, גופים זרים וחוטי קשירה. יש לשטוף ולהסיר שאריות שמן ואבק. יש 

 להסיר זיון חשוף.

 ציפוי בי.ג'י.קווט

 דרישות הביצוע: 

שראל( טכנולוגיות בע"מ, מתאים לשימוש חוץ, מתאים ליישום על ציפוי אקרילי דוגמת "בי.ג'י.קווט", תוצרת ביג'י )י –כללי 

. חומר הצביעה יעמוד בדרישות המפורטות במסמך UV -גבי בטון / אספלט, בעל עמידות גבוהה לשחיקה, בעל עמידות ל

דיקה "מפרט לחומר הגוונה ירוק בשבילי אופניים" מטעם משרד התחבורה במהדורתו העדכנית, ובבדיקות החלקה עפ"י ב

 במעבדה מוסמכת. 

 לפי הנחיית האדריכל. –גוון 

 לפי הנחיית היצרן. –יישום 
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 מדידה ותשלום: המדידה לתשלום לפי מ"ר. 

 

 עבודות אספלט

ס"מ שכבת בטון אספלט נושאת עליונה סוג א' מאבן דולומיט  1עובי שכבות בטון האספלט בכבישים יהיה:  –אספלט לכביש 

 . 1ס"מ שכבת בטון אספלט נושאת תחתונה סוג א'  מאבן דולומיט " 6 -ו 1/5"

ה ס"מ. שכבת האספלט תהיה מתערובת אגרגטים המתאימ 2עובי שכבת בטון אספלט במדרכות יהיה  –אספלט מדרכות 

 215155. קו הדרוג בתערובת האספלט יהיה בהתאם לתחום הדרוג שבסעיף 3/0לאספלט מדרכות עם אגרגט בגודל מכסימלי "

 במפרט הכללי.

במפרט הכללי לפי סוגי הריסוס והכמויות למ"ר  215125הריסוסים יבוצעו כמפורט בסעיף  – ריסוסים באמולסיה ביטומנית

 במפרט הכללי. 2155.15ה לתשלום תהיה לפי האמור בסעיף הרשומים בחתכים הטיפוסיים. המדיד

 שעות, לפני פזור שכבות האספלט. 11שעות עד  15מודגש בזאת כי הריסוסים יבוצעו 

העבודה כוללת: נסור אספלט בקווים ישרים בהתאם למפרט; פרוק אספלט קיים לעומק הנדרש  –התחברות לאספלט קיים 

 ט החדש והנחת שכבות המצע, האגו"ם והאספלט. בפרט; ריסוס שטחי המגע עם האספל

 לפני ביצוע הסלילה יאשר הקבלן את תערובות האספלט  – דרישות תערובות האספלט

המיועדות לביצוע אצל המתכנן, המבנה והמפקח. קווי הדירוג בתערובות האספלטית בשכבת בטון אספלט נושאת עליונה 

במפרט הכללי.תכונות תערובת האספלט בשכבת בטון  215151רט בסעיף ובשכבת בטון אספלט נושאת תחתונה יהיו כמפו

 במפרט הכללי.  215153אספלט נושאת עליונה ובשכבת בטון אספלט נושאת תחתונה תהיינה מסוג א' כמפורט בסעיף 

התחברות במפרט הכללי. כל עבודות האספלט כוללות ביצוע  21לכל סוגי התערובות תהיה כמפורט בפרק  – תכולת המחירים

 בין מבנה חדש למבנה קיים ולא ישולם עבור כך בנפרד.

 אבני שפה )אבני אי, אבני צד גנניות ואבני שפה(

במידות המתוארות בתכניות, במידת הצורך, יש לנסר  55 -אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב – משענת

 . אבנים. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר

מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר  5.52 -מטר ו 5.2בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך  –קשתות 

 כנדרש.

 במקומות המסומנים בתכניות )במעברי חציה( יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות,  – אבנים מונמכות

 ס"מ מעל  3בגובה 

 מ'(. 1.5חת )המיסעה. כאשר בכל קצה תבוצע ההנמכה לאורך אבן א

ס"מ וכן  25ס"מ,  52המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות באורך  – תשלום

אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים. המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע ובאגו"ם 

 יצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב הבטון.וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ב

 

 שונות – 42.25

 עבודות מסגרות פלדה ונגרות 

(. לפני הגשת דוגמא מוגמרת, יש SHOP DRAWINGעל המבצע להגיש לאישור המתכנן תכניות עבודה ) – תכניות ביצוע

לקבל אישור על שימוש בכל אלמנט או חומר שלא צוין במפורש בתכנית. המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים 

 לא עקרוניים, על כל מרכיביהם ללא שינוי במחיר הפריט. 

פעם ראשונה בבית המלאכה לפני ההרכבה  -כל עבודות המסגרות והנגרות טעונות אישור המתכנן ומפקח פעמיים  – אישורים

 ופעם שנייה באתר הבנייה, לאחר הרכבת דוגמה. 

במידה ובעבודה זו יידרש ביצוע של מעקות בטיחות ומאחזים לנכים, על המבצע לספק אישור של יועצי בטיחות  – בטיחות

 ונגישות על עמידה בתקני הבטיחות והנגישות. 

ו יידרש ביצוע של עמודי תאורה, יצרן עמודי תאורה יהיה מפעל בעל ניסיון מוכח של ייצור במידה ובעבודה ז – עמודי תאורה

 דגמים שונים של עמודי תאורה. בחירת היצרן מחייבת אישור מראש של המפקח.  12לפחות  

טיחות ויועץ במידה ובעבודה זו יידרש ביצוע של מעקות בטיחות ומאחזים לנכים, על המבצע לספק אישור יועץ ב – נגישות
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 הנגשה כנדרש.

 עבודות ברזל 

כל חלקי המתכת כולל, אביזרי החיבור, ברגים, אומים, שייבות ומחברים וכו' יהיו מגולוונים וצבועים בתנור. מלבד  – גלוון

גר' למ"ר לפחות, הכול בהתאם לתקן  155יהיה בטבילה באבץ חם, שכבה עבה,   הגלווןמקרים בהם צוין במפורש אחרת. 

, כולל כל ההכנות הנדרשות, על כל חלקיהם מראש. אין לרתך לאחר הגלוון. כל נקודה שתרותך לאחר 910ראלי מס' היש

 שכבות צבע עשיר אבץ.   5 -הגלוון )רק אישור מפורש של המפקח( תצבע ב

קח( ההרכבה בשטח תהיה הרכבה יבשה, ללא ריתוך בשטח. במקרים מיוחדים )רק באישור מפורש של המפ – הרכבה

 ריתוכים יבוצעו באתר ישויפו וייצבעו באבץ קר לאחר מכן. 

לפני ביצוע הייצור, על הקבלן לבדוק את כל המידות באתר ובתכנית. לא תתקבל אי התאמה בפועל כתוצאה מאי  – תיאום

 התאמה במידות התכנית. 

בי המעקה כמו גובה המעקה והמרווחים כל המעקים יתוכננו לפי תקני הבטיחות המעודכנים. כל המידות וכל מרכי –מעקים 

בין השלבים יהיה לפי התקן. בכל מקרה בו יש סתירה בין תקן הבטיחות לבין השרטוט של פרט המעקה, בסט הפרטים, תקן 

 הבטיחות עדיף )גובר(. 

 ס"מ. 9.9בכל המעקים המרווחים בין השלבים הניצבים יהיה 

ודות, צביעה בגוון על פי האדריכל, עיגון ותיקונים הנדרשים עקב עבודות גלוון וצביעה, יס המחיר לעבודות הברזל כולל:

 הקיבוע והעיגון. 

 צביעת אלמנטי ברזל ומתכת 

השטח הנצבע יהיה מנוקה בקפדנות משאריות גריז, שמן, אבק וכל גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין.  – ניקוי והסרת שומנים

ברז נקיים. לא יעשה בשימוש בסבונים ודטרגנטים -ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי

יז יעשה ע"י שטיפה במדלל חריף. ממיס העלולים להשאיר שאריות שיפגמו בהדבקות הצבע אל המתכת. ניקוי משמן ומגר

 מתוצרת "כמיתעש" או שו"ע.  BC-70מתוצרת "כמיתעש" או בדטרננט  G-55ארדרוקס 

מתוצרת "כמיתעש" או  172בכל מקרה, תחמוצות יש להסיר באמצעות משחה להסרת תחמוצות מס'  – הסרת תחמוצות

 שו"ע. 

ההכנה לצביעה תתחיל בהחלקה בשפשוף קל של כל הבליטות. לאחר מכן,  – צביעה בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת

יבוצע תהליך הכנה באבץ פוספט, של "כימתש" או שו"ע. הצביעה תבוצע בחב' "טרילידור" בכרמיאל או במפעל אחר המוכן 

ן שיבחר ע"י סטטית של אבקת פוליאסטר טהור בגוו-לספק אותו התהליך. הצביעה תהיה צביעה בתנור עם התזה אלקטרו

 מיקרון.  02האדריכל. עובי שכבת הצבע  

צביעה לא בתנור תעשה רק במקרים מיוחדים באישור מפורש של  – צביעה לא בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת

המפקח. ההכנה לצביעה תהיה ע"י ניקוי האלמנטים המגולוונים כמפורט לעיל. על האלמנטים המגלוונים תצבע שכבת יסוד 

שכבות "גלזורית"  5של "טמבור". על הנ"ל תצבענה ZN" מיקרון צבעי יסוד לברזל מגולוון של "אפיטמרין אוניסיל 55עובי  ב

צבע זה הוא על בסיס "פוליאוריטן", כך שיש לערבב בסיס עם מזרז ולהוסיף מדלל  -מיקרון  15או "טלמגס". כל שכבה בעובי 

 לפי הוראות היצרן. 

איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור )הגוון  – בתנור בשכבה שנייהצביעה לסביבה ימית 

 105 -דקות נוספות בכל מקרה טמפ' המתכת לא תפתח מ 55מעלות למשך  105-555לבחירה האדריכל(. קלייה בתנור בטמפ' 

 מיקרון.  115הצבע, יהיה לפחות  דקות. קירור המוצר בהתאם לטמפ' הסביבה. סה"כ עובי שתי שכבות 12מעלות למשך 

 5.0X12X15. בדיקת אדהזיה על לוחית בגודל µ115בקרת איכות: בדיקה ויזואלית מעל פני השטח. בדיקת עובי צבע, לפחות 

 המעידה על איכות המוצר עפ"י המפרט.  COT  /COCמ"מ. תעודת  5ס"מ, הבדיקה באמצעות משרט במרווחים של 

אלמנטי מתכת לא מגולוונים יבוצעו רק באישור מפורש של המפקח. לפני  – כת לא מגולוונתצביעה באתר של אלמנטי מת

הצביעה יש להסיר כל חלודה, קשקשת ערגול וכל חומר זר אחר. הניקוי יהיה בהתזת חול. במקרים מיוחדים, בהם הניקוי 

ר לטש. אחרי השיוף יש לשטוף את כל יבוצע באתר )רק באישור מפורש של המפקח(. הניקוי יהיה בעזרת מברשת פלדה וני

שכבות צבע יסוד מגן 5השטח המיועד לצביעה בטרפנטין מינרלי. לאחר השיוף והניקוי יצבעו על אלמנטי המתכת כדלקמן: א.  

שכבות צבע סופי "איתן" או שו"ע, או לחילופין "סופרלק", לפי החלטת המפקח. ג. לחילופין, במקום 5"יוניסיל" או שו"ע; ב.  

צבע זה הוא על בסיס  -מיקרון  15שכבות "גלזורית טמגלס" כל שכבה בעובי  5איתן" או "סופרלק" לפי הנחית המפקח."
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 "פוליאורטין", כך שיש לערבב בסיס עם מזרז ולהוסיף מדלל לפי הוראות היצרן. 

תאורה ואחרים( יתבצע  הצביעה ב"גלימרלק" או שו"ע של אלמנטי מתכת )עמודי – צביעת של אלמנטי מתכת ב"גלימרלק"

כדלקמן: א. ניקוי יסודי לאחר הגלוון הסרת גרדים וגידים; ב. ליטוש עדין בלי לפגוע בגלוון להסרת שכבות שמנוניות וחספוס 

; ה. צביעה  3Mשל חברת 2VH; ד. ניקוי יסודי של פני השטח באמצעות בד שמיר   155פני השטח; ג. ניקוי פני השטח במדלל 

 בשכבה אחידה.  -"glimmer lack"ב

 גדר מרשת מרותכת )גדר רכבת( 

מ"מ. הרשת מיוצרת  125/25מ"מ ובגובה כמצויין בכתב הכמויות. משבצות הרשת  1.2הרשת עשויה פלדה קשה בקוטר 

. החוטים מחוברים בריתוך מבוקר אוטומטי חשמלי המתואם לעובי החוט. הרשתות 205ומרותכת לפי תקן ישראלי מספר 

מ"מ קבועים במרחקים  1.2חלד )נירוסטה( בקוטר -אל מהדקי פלדת 9ס"מ באמצעות  12מחוברות אחת לרעותה בחפיפה של 

ס"מ בין מהדק למהדק. או, לחילופין, יחוברו הרשתות באמצעות ריתוכים על פי שיקול דעתו של  55שווים, של לכל היותר 

חה המזמין. בכל מקרה, לא תשולם תוספת בגין ריתוך או חיבור במהדקים. הרשתות יימתחו באמצעות מותחן בעל כושר מתי

מ"מ +  3.5חלד )נירוסטה( בקוטר -חובקני פלדת אל 6ק"ג. הצמדת הרשת לעמודים לאחר מתיחתן באמצעות  5,555מזערי של 

 ס"מ.  15ריתוכים לגדר. הרווח בין תחתית רשת הגדר לפני הקרקע, לא יעלה על  5

ולא צוין אחרת, העמודים יהיו במידות  עמודי הגדר עשויים מפרופיל פלדה מרובע, במידות לפי הנחיה. במידה – עמודי הגדר

 מ"מ.  5.32מ"מ ועובי הדופן  65/65

 ס"מ. 65 -קצה התחתון של העמוד יינעץ בבסיס הבטון בעומק שלא יפחת מ – עיגון

 מ"מ.  1לראש עמוד התמך תרותך לוחית בעובי  – מכסה

תוך יטופלו בשתי שכבות צבע עשיר אבץ ושכבת במידה ויוחלט, לפי הנחית הפקח על חיבור בריתוך, כל מקומות הרי – ריתוך

כסף עליונה למתן הגנה לגילוון שניזוק בזמן הריתוך. בין צביעת שכבת צבע אחת לשנייה, יש להמתין שש שעות לפחות. כל 

 עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים בעלי רישיון. 

 עבודות עץ 

, ממנסרה מסקנדינביה, מאיכות מעולה, 2ן פיני "קליר" )ללא עיניים(, סוג במידה ולא צוין אחרת, העץ יהיה אור – עץ אורן

ללא כיסי שרף, אשר נשטף היטב ועבר תהליך על ידי אשפרה בתנור ייבוש לזמן ארוך. העץ יהיה מהוקצע, משויף ללא בליטות 

, בדוד לחץ לאחר החיתוך, 565 וכל פינותיו מעוגלות. העץ יעבור טיפול נגד ריקבון ותהליך אימפרגנציה, לפי מ.פ.מ.כ.

ההקצעה, העיגול והקידוח, למעט התאמות הכרחיות בשטח. כל פינות העץ, אלא אם צוין במפורש אחרת, יעברו קיטום 

מעוגל. לכל ראשי הברגים יוכנו מגרעות בקידוח. כל עבודות החיתוך, ההקצעה, עיגול הפינות והקידוח, למעט התאמות שטח, 

 באתר. יתבצעו בנגריה ולא 

( ייוצרו, אם לא נדרש במפורש אחרת, מעץ אשוח צפון אירופי laminated timberקורות העץ הרב שכבתי ) – עץ רב שכבתי

(North European white wood איכות וסוג העץ יעמדו בתקנים הולנדיים .)NEN 5461 – NEN 5466 עמידות העץ תהיה .

. עובי 15%-5%. לחות העץ תהיה DUTCH NEN STANDARD 3180די עפ"י הסטנדרטים של התקן ההולנ IVבקטגוריה 

מ"מ.  65מ"מ ומקסימאלי של  7.2מ"מ. אצבעות החיבור יהיו באורך מינימאלי של  35הלוחות לייצור הקורות לא יעלה על 

והתקן  KOMOההדבקה תתבצע בתנאי טמפרטורה ולחות מבוקרים במפעל לייצור קורות עץ רב שכבתי עפ"י התקן ההולנדי 

ויתאימו לשימוש חיצוני בתנאי חום ולחות גבוהים. דרגת  Resorcinol Formaldehyde. הדבקים יהיו מסוג DIN 1515הגרמני 

( דפנות מהוקצעות, פינות עגולות, לוחות גלויים מובחרים Finishing Category) NEN 3הגימור לקורות תהיה בקטגוריה 

 וחלקים. 

כל חלקי העץ יקבלו טיפול מיוחד של חיסון ע"י הספגה בלחץ, בחומרי שימור לא אורגניים, כגון מלחי נחושת,  – אימפרגנציה

 כרומטי, מומסים במים. -מלח ארסן ומלח אשלגן / נתרן דו

 . 565תיעשה בהתאם לנדרש במפרט מכ"מ  – הספגת העץ בלחץ

 אלי להספגה בלחץ. ייעשה במפעל בעל תעודת הסמכה ממכון התקנים הישר – החיסון

הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת ואקום לשאיבת רטיבות קיימת; החדרת חומרי חיסון  – שלבי תהליך אימפרגנציה בלחץ

אטמוספרות; שאיבת הרטיבות ע"י תת לחץ; הוצאת העץ וייבושו בצורה מבוקרת עד  15כימיים מומסים במים בלחץ גבוה של 

 .17%-12%לקבלת איזון היגרוסקופי ללחות של 

שכבתי יש לספק גם אישור מכון תקנים אירופאי. סוג העץ -הקבלן יספק אישור של היבואן והמנסרה. לעץ רב – אישורים



146  
 

 יאושר במעבדה מתחמה בנושא, על חשבון הקבלן.

אם לא צוין אחרת, יצבע העץ לפני צביעת העץ יש לנקותו. העץ יצבע בשכבות דקות, עם "ורנית" של טמבור, או  – צביעה

 שו"ע, עד הספיגה מלאה ללא יצירת שכבה אטומה. 

כולל: תהליכי אימפרגנציה, או לחילופין צביעה, לפי המתכנן, את כל אלמנטי החיבור, התקנת יסודות,  – המחיר לעבודות עץ

 ון ותיקונים נדרשים עקב עבודות הקיבוע והעיגון.עיג

" או שו"ע, לפי הנחיות 5555שכבות של "לזור  3 -כל חלקי העץ הגלויים לעין יהיו מוקצעים, מוחלקים וצבועים ב – עיבוד

 היצרן. 

 מגביל שורשים )יריעה( 

 35ס"מ. עם חפיפה של  155מ' וקוטר  1.5בארייר" או שו"ע. במידות עומק -יריעה להגבלת התפתחות שורשים תוצרת "ביו

 ס"מ בין היריעות והנחה מקצועית. 

 אוורור הקרקע בעזרת צינור שרשורי

יקיף את אזור בית השורשים, גר'/מ"ר. הצינור  555, עטוף ביריעת בד גאוטכני, בלתי ארוג, בצפיפות 1צינור שרשורי, בקוטר "

מ'. הקצה הטמון בקרקע יאטם, ע"י יריעת בד גאוטכני )כנ"ל(,  3בשתי כריכות. בכל מקרה, הצינור יהיה לפחות באורך של 

ס"מ, בעל מכסה עם סריג הניתן לפתיחה.  65באורך  1למניעת סתימת הצינור. קצה הצינור השרשורי יחובר לצינור בקוטר "

ס"מ מעל פני  2שנים לפחות. המכסה יותקן בגובה  15למשך  UVעמיד לקרינת  PVC -היו בגוון שחור, מהצינור והמכסה י

 הקרקע המתוכננים, בסמוך לדפנות בור הנטיעה. מיקום הצינור יהיה עקבי בכל הבורות והפתחים. 

 

 תעלות גידול לעצים במדרכות

 מעורבת עם אבנים(. תעלת הגידול במדרכה תכיל אדמה פוריה מיוצבת )אדמה פוריה

 יש לבצע כדלקמן: – שלבי ביצוע של תעלות השתילה

  לאחר ביצוע המצעים בכביש יש לחפור את התעלה הנדרשת לפי התכנית. יש לדאוג שתחתית החפירה תהיה בשיפוע )מעל

 ( לכיוון צינור הניקוז, במידה ויתוכנן.5%

  ס"מ, במידה ויידרש. 1עד הנחת הצינור השרשורי עטוף בחצץ או בטוף בגודל אגרגט 

 .עטיפת שכבת החץ העוטפת את הצינור בבד גיאוטכני לא ארוג 

  ס"מ. 15-12ס"מ, של שברי אבן קשה, זוויתית, בגודל  32פיזור שכבה ראשונה, בעובי 

 ס"מ מעל שברי האבן ותוחדר, בעזרת  2 -החדרת אדמת גן לחללים בין שברי האבן. לצורך כך, תפוזר שכבת אדמה של כ

זרם מים בלחץ לבין החללים. לאחר מכן, יש לפזר ולהחדיר שכבת אדמה נוספת עד למצב בו האדמה תפסיק לחדור לבין 

החללים. לחילופין, ניתן לערבב את האדמה עם האבנים מראש. בכל מקרה, יש לוודא בעזרת התזת מים, כי אין חללי 

 אוויר בין האבנים. 

  ס"מ  55ס"מ(, מעורבת באדמת חמרה חולית, בעובי  3-6על שכבת האדמה המיוצבת יש לפזר שכבת חצץ )גודל האבן

 )למניעת קריעה של הבד הגיאוטכני(. 

  .מעל שכבת האדמה הנ"ל יש לפרוס יריעת בד גיאוטכני לא ארוג 

 'בעובי לפי הנחיית המהנדס.מעל יריעת הבד הגיאוטכני, יש לפזר, בזהירות, בעבודת ידיים, מצע סוג א , 

 .מעל המצעים, יש לבצע את המדרכה, לפי פרט האדריכל 

 אחרי ביצוע התעלה יש לבצע את הבור כדלקמן: – שלביות הביצוע של בור השתילה

  .יש להתחיל לבצע את בור השתילה לפני יישום החצץ והמצעים 

 ה. יש להקפיד על כיוון החורים למעבר הצינורות יש להניח את התוחם )מסגרת הבטון או אחרת( בהיקף בור השתיל

 השרשורים, שישמשו להשקיה ולאוורור הקרקע לפי התכנית. 

  .לאחר הנחת הצינורות השרשורים עם המכסים שלהם, יש למלא את הבור באדמת גן 

  .יש לבצע מילוי בין בורות השתילה ולאורך המדרכות על פי התכנית וכמפורט לעיל 
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ביצוע תעלת השתילה כולל חפירה ופינוי העודפים, צינור שרשורי בתחתית התעלה והיריעה שעוטפת  – לוםאופני מדידה ותש

אותו, שברי אבן, מילוי, החדרת האדמה, שכבת החצץ, בד גיאוטכני ואת כל החומרים והמלאכות הנדרשות לביצוע מושלם של 

התיחום, חירור התיחום אם נדרש, אדמה גננית, צינורות  העבודה לפי הפרט והמפרט. בור השתילה יימדד כקומפלט וכולל את

 שרשוריים לאוורור ולהחדרת טפטוף. תיחום עליון ואבן שפה ימדדו בנפרד. 

 

42.  

 עבודות גינון והשקיה – 42פרק 

 – 11משרדי( ובמיוחד לפרק -פרק זה של המפרט הטכני המיוחד מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי לעבודות בניה )הבין

"אחזקת גנים". הוראות פרק זה של המפרט הטכני המיוחד מהוות תוספת והרחבה  – 11.2"עבודות גינון והשקיה" ולפרק 

להוראות המפרט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי 

 לעבודות בניה.

 

 הכשרת קרקע – 42.22

 פוריה  חישוף עליון של אדמה

החישוף העליון יבוצע בין קווי הדיקור בלבד. אין לעקור עצים ללא אישור אדריכל הנוף. החישוף כולל: סילוק שכבת הקרקע 

ס"מ יחד עם הצמחייה שבתוכה, פינויה עד למקום שיורה המפקח וערומה בערימות בתחום קווי הדיקור,  55העליונה בעומק  

מר ותשמש אך ורק לצורך חיפוי לאזורים המיועדים לצמחיה. ניתן לכלול באדמת במקום שיקבע ע"י המפקח. האדמה תש

מנפחה. אדמת החישוף תיבדק במעבדה. במידה ותימצא לא  15מ"ק ובכמות שלא תעלה על %  5.51החישוף אבנים עד לנפח 

 כשירה, תסולק אדמת החישוף מהאתר לאתר פסולת מאושר, ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

אחראי לאיסוף ואחסון הכמות המספיקה של אדמה למטרות החיפוי. הקבלן יקפיד על ביצוע פעולות החישוף,  הקבלן יהיה

שאם לא כן, במידה וייווצר חוסר באדמה, חייב יהיה הקבלן להביא, על חשבונו, אדמה פוריה ממקור אחר לחיפוי. היה ונוצר 

 דרונות החיפוי בשכבה נוספת.עודף אדמת חיפוי ידאג הקבלן, באישור המפקח, לפזרו על מ

 אדמה חקלאית )אדמת גן(

העבודה כוללת: אספקה, הובלה, פיזור האדמה, כולל מילוי בורות נטיעה ותעלת הגידול, הכל לפי התכניות, תוספות כימיות 

קרה, לא )דשנים(, תוספות אורגניות )קומפוסט( וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע. בשום מ

תפוזר האדמה על פסולת מכל סוג שהוא. הפיזור ייעשה בכל האמצעים הדרושים לפי תנאי השטח, בכלים מכאניים ובאופן 

ס"מ.  בכל מקרה לא  2ידני. פיזור אדמת הגן יעשה לפי הגבהים המתוכננים בהתאם לתכנית הגבהים בסטייה מותרת של עד 

פיזור האדמה. לפני פיזור האדמה, על הקבלן לבצע את כל העבודות הדורשות תינתן תוספת תשלום בגין תנאי שטח קשים ל

חפירה חציבה הטמנת צנרות וכו', זאת למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי. על הקבלן להציג בפני המפקח את תכנית 

יהוו עילה לתוספת  העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה. בכל מקרה, פיצול העבודה וביצוע על פי סדר שיקבע המפקח לא

 מחיר כלשהי.

ס"מ )אלא אם קיבל הקבלן אישור בכתב מראש על עובי שכבה  35-עובי שכבת האדמה יהיה כמצוין בתוכניות, אך לא יפחת מ

קטן יותר(. חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה. חל איסור מוחלט לבצע עבודות עם כלים מכאניים כבדים על קרקע 

לא תכיל פסולת מכל סוג שהוא, ולא חלקי עשבי בר, פקעות, שורשים, קנה שורש וכו', ולא תכיל אבנים מעל שפוזרה. האדמה 

 , אלא אם יינתן אישור בכתב ע"י המפקח. 15%ס"מ ושיעור האבנים בה לא יעלה על  2גודל 

הקרקע. הבדיקות יתבצעו כל אספקת האדמה לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח. האישור יינתן על סמך תוצאות בדיקות 

באמצעות מעבדה מורשית. הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו בשטח המוערם. לאחר 

הפיזור וזאת לבדיקת תאימות האדמה למקור. במקרה של פסילת האדמה יהיה על הקבלן לפנות את האדמה, על חשבונו 

אושרת בתנאי שיוספו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי, דישון אורגני, תוספות לאתר שפיכה מאושר. במקרה של אדמה המ

של חומרים אחרים, או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים ולבצע פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה 

 והמפקח, על חשבונו. בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר.

 שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:להלן פירוט הערכים 
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 ערך נדרש יח' מידה נושא מס' 
 65%עד  –חרסית  % הרכב מכני חרסית, סילט, חול 1

 05%עד  –חרסית +סילט 
 7.5 – 6בין  PH חומציות בסיסיות הקרקע 5
 5עד  EC Ds/Mמוליכות חשמלית  3
 05%עד  % SPרוויה  1
 2עד  יחס SARנתרן חליף  2
 12עד  מאק/ליטר CA  +MGתכולת סידן + מגנזיום  6
 6עד  מאק/ליטר NAנתרן  7
 55%עד  % גיר כללי 0
 3555 יחס Fדלתא  9

15 PAR 1עד  יחס 
 12 - 55 מג'/ק"ג 53N/Nחנקן חנקתי  11
15 K 1 מאק/ליטר במיצוי 
13 P 12 - 55 מג'/ק"ג אולסן 
 6עד  מאק/ליטר CIכלוריד  11
 (52 -)בכל מקרה לא יותר מ 55 -ל 15בין  מג'/ק"ג זרחן 12

 

האדמה תימדד לפי מ"ק נטו, בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי / מכפלת השטח נטו בעובי שכבת האדמה 

 הקרקע.)לפי ממוצע מדידות(. התשלום, לפי מ"ק אדמה גננית, כולל את כל האמור לעיל, כולל תשלום עבור בדיקות 

 אדמה חקלאית )אדמת גן( קלה )"חול מתוק"(

 .15%אדמה כנ"ל, בסעיף "אדמה חקלאית )אדמת גן(", אולם כמות החרסית + סילט תהיה עד 

 אדמה חקלאית )אדמת גן( מועשרת 

ערבוב אדמה כנ"ל בסעיף "אדמה חקלאית )אדמת גן(, אולם האדמה הקרקע תטוייב במלואה קודם למילוי. הטיוב יעשה ע"י 

גר'  355ליטר קומפסט בשל שאושר בבדיקת מעבדה;  25קוב קרקע:  1-חוזר עד לקבלת מצע הומוגני. כמויות וחומרים ל

סופרפוספט. האדמה תהיה נקייה משאריות של פסולת מוצקה, אבנים, עשבים רב שנתיים וחד שנתיים ושאריות קוטלי 

 עשבים.

 חריש עמוק )פילוח(

 55אספקה ופיזור אדמת גן, על הקבלן לבצע, לפני הפיזור, חריש עמוק )פילוח( לעומק של לפחות בכל האזורים בהם תבוצע 

ס"מ לפילוח ומניעת הידוק האדמה )השתית(. העבודה תתבצע בכלים חקלאיים המיועדים לפעולה זו. לא יורשה שימוש 

 באמצעים אחרים )כמו שיני כף טרקטור וכו'(.

 אישור המפקח לסוג הכלי.לפני ביצוע העבודה, על הקבלן 

 חריש עמוק )פילוח( ודישון 

בשטחים המיועדים לשתילה וזריעה אשר אינם במצב טבעי ולא מתוכננת בהם שכבת אדמת גן, תבוצע פעולת חריש עמוק 

יב )פילוח( ודישון. העבודה כוללת: ניקוי וחשוף השטח מכל פסולת והשמדת עשבי הבר, חריש עמוק, דישון בקומפסט בשל, מט

קוב  1.2(, ע"י המפקח ומעבדות שרות שדה. הדישון יינתן בכמות של 5555, ממרס 051ת"י (מאושר, לפי התקן הישראלי 

מ"ר. הפיזור יהיה אחיד ושווה בכל השטח.  155 -ק"ג ל 15.5מ"ר. כמו כן, יפוזר סופרפוספט בכמות של  155 -קומפוסט ל

בשטח יותר מיומיים לא יחשב והקבלן  ס"מ לפחות. קומפוסט שיישאר חשוף 35הצנעת הדשנים תעשה ביום הפיזור ולעומק 

יידרש לפזר קומפוסט חדש על חשבונו. לאחר הצנעת הדשנים יבוצע יישור שטח ע"י ריסוק הרגבים בקולטיבטור ומשדדה 

 וארגז מיישר חקלאי או ידנית, עד לקבלת השטח מיושר, מוכן לנטיעה ושתילה בהתאם לגבהים הנדרשים. 

 קומפוסט

פוסט, הכוונה לזבל אורגני שעבר תהליכי קומפוסטציה מלאים והוא נקי ממחלות, ממזיקים ומזרעי בכל מקום בו נזכר קומ

(. יש לקבל אישור מעבדה מקצועית לאיכות 5555, ממרס 051עשבים. הקומפוסט  יהיה באיכות העונה לתקן הישראלי )ת"י 

מילמוס/ס"מ במיצוי רוויה.  55-לא יותר מ(EC): המוליכות  35-15%הקונפוסט ולעמידה במדדים הבאים: החומר האורגני: 

 כללי: N/C יחס 

 .15-25%אחוז, רטיבות:  15-55%

 ריסוס למניעת הצצת עשבים בשטחי ריצוף

חומרי הריסוס יאושרו לפני העבודה ע"י המפקח. הריסוס יעשה בחומרים ובכמויות המתאימים למטרה זו לפי הוראות היצרן 
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 מעץ או צמחיה קיימת. מ' 5.5-אין לרסס במרחק הקטן מ

 מצע מנותק

" של חב' אגריקל או שו"ע. הובלתו, פיזורו משכבה אחידה 5במידה ולא צוין אחרת המצע המנותק יהיה מסוג "פרלייט מס' 

 ויישורו כלולים במחיר ויבוצעו לפי הנחיות היצרן. 

 חיפוי שבבי עץ

 155ס"מ. קוטר הכיסוי בעצים יהיה  15 -חיפוי לא יפחת מס"מ, עובי שכבת ה 3-7לחיפוי ישמש עץ, יבש מרוסק למידות של 

 ליטר לשיח(, החיפוי יחודש לפני תום שנת האחריות. 35ס"מ בשיחים ) 65 -ליטר לעץ( ו 05ס"מ )

 )או ש"ע( 722הנדסית, מסוג גאוקו -רשת ייצוב קרקע ביו

 שו"ע., של חברת הדר או 755אספקה והתקנה של רשת ייצוב מסיבי קוקוס: גאוקו 

סיבי קוקוס טבעיים העומדת בדרישות הבאות:  155%, עם 755החומר לחיפוי המדרון יהיה רשת ייצוב מסוג גאוקו  – הרשת

מ' לפחות. היריעה תסופק בגליל רציף ללא  25מ' ואורכה  1סחף ביחס לביקורת; רוחב היריעה יהיה  1.3% -מותירה פחות מ

ס"מ; כח קריעה של הרשת במצב  1.2 -ס"מ ל 1למ"ר; גודל תאי הרשת יהיה בין גר'  755קפלים; משקל הרשת יהיה לפחות 

; שיעור )%( התארכות 21/36; שיעור )%( התארכות היריעה במצב יבש יהיה מקסימום lbs/inc 115/21יבש יהיה במינימום 

 .lbs/inc 06/11; כח קריעה במצב רטוב יהיה מינימום 61/10במצב רטוב יהיה מקסימום 

חריצי סחף קטנים יש לסתום ע"י עבודת ידיים באמצעות מגרפות או מעדרים. חריצים בעומק העולה על  –ים בקרקע חריצ

ס"מ המהודקות. על הקבלן להודיע למפקח על הימצאות  12ס"מ יש למלא ע"י מילוי בקרקע מקומית בשכבות של  15

 חריץ, יתוקן.  ס"מ על מנת שיובטח כי הליקוי שגרם להיווצרות ה 35חריצים בעומק העולה על 

הדברת עשבים תעשה רק באישור המפקח. יש להדביר בחומרי הדברה סיסטמיים, או לחילופין לעקר את הקרקע  –הדברה 

 ע"י טיפול תרמי או כימי.

ס"מ לפחות ולנעוץ יתדות עיגון  55בקצה העליון של המדרון יש לטמון את קצה הרשת בתעלה בעומק של  –עבודות מקדימות 

על הרשת בתוך התעלה ולכסותה בבטון. במקרים מיוחדים עפ"י הוראת המפקח, ניתן לעגן את הקצה העליון של  ס"מ 65כל 

הרשת לכבל שימתח בין עוגנים. במצב זה יש להקפיד על הצמדת הקצה העליון של הרשת לקרקע וכיסויה בבטון וזאת כדי 

 למנוע חדירת מי נגר אל מתחת לרשת.

 35 -מ"מ, בצורת "ח", באורך של כ 6ס"מ, באמצעות יתדות עיגון מברזל קוטר  65לקרקע, כל  יש לעגן את הרשת –עיגון 

 ס"מ, בהתאם לסוג הקרקע, כך שלא יוכלו להישלף במשיכת אצבע.

 ס"מ לרוחב הרשת 55-35 -ס"מ לאורך הרשת ו 12-55פרישת הרשתות תיעשה תוך חפיפה של 

 ייצוב ע"י פולימרים בהתזה

ארה"ב או שו"ע העונה לדרישות הבאות: חומר פולימרי  E.S.S.Iתוצרת חב'   Soil Master W.Rיה מסוג החומר ליישום יה

אשר היצרן מעיד עליו כמיועד לחדור לקרקע וליצור שכבה בעלת לכידות )קוהזיביות( גבוהה, ע"י הדבקת חלקיקי הקרקע; 

תוסף כנגד סידוק ע"י לחות והבדלי טמפרטורה; בעל חומר המכיל עפ"י הצהרת היצרן תוסף כנגד קרינה אולטרה סגולית ו

תעודת מעבדה מוסמכת המעידה על החומר כבלתי רעיל, ובלתי מסוכן; בעל תעודה מטעם מעבדת קרקע/מים מוסמכת 

שנים; אינו פוגע  3לפחות; כזה שנצבר לגביו ניסיון בארץ של לפחות  75%המאשרת יעילות החומר להפחתת סחף בשיעור של 

 קיימת, כך שניתן ליישמו על שטחים שתולים. בצמחיה

היישום יהיה באמצעות מכונת זריעה בהתזה, או מכונת התזה אחרת בעלת מיכל המצויד במערבל, על מנת לשמור על 

השעות הקרובות. החומר מתייבש ומתגבש  10-הומוגניות התמיסה. אין לבצע את ההתזה בגשם, או במקרה שצפוי גשם ב

 שעות. 10-51של  למייצב במשך זמן

ליטר מים,  1,925-ליטר פולימר מהול ב 22 – 1:3מינון החומר יהיה עפ"י הפירוט כדלהלן )ועפ"י הנחיות היצרן(: לשיפוע 

 -1,025ליטר פולימר מהול ב 115 – 1:1ליטר מים, לדונם; לשיפוע  1,955-ליטר פולימר מהול ב 115 – 1:5לדונם; לשיפוע 

ליטר מים, לדונם; לשיפוע שבין הערכים  1,025-ליטר פולימר מהול ב 162 – 1:1  -תלול מ ליטר מים, לדונם; לשיפוע

 המצוינים לעיל, יש לבצע ביון )אינטרפולציה( לחישוב מינון הפולימר.

על הקבלן לאחסן את החומר, למהול את החומר במים ולהתיזו בהתאם להוראות הכתובות של היצרן. המדידה תעשה במ"ר, 

 המשופע ולא בהיטלים.במישור 
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 מערכות השקיה – 42.28

העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים, אביזרים, עבודות קרקע, הלחמה, 

 ריתוך, שרברבות, הברגה, בניה, מסגרות, צביעה, לפי פרטים ומפרטים. בתוכנית ההשקיה.

 תאומים והכנה לעבודה

תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים ו/או קוים שלהם עלולים להיות נחצים בזמן חפירה לביצוע על הקבלן לבצע 

מערכת השקיה )שרוולים, ראש מערכת, קווי צינורות(. הגורמים שיש לתאם אתם התחלת עבודה הם: מפקח העבודה, 

 ל, כבלים ואחרים לפי הצורך.מחלקת המים/ביוב של הרשות המקומית, מהנדס הרשות המקומית, דואר, חברת חשמ

קרקעיים -לפני תחילת ביצוע העבודות, על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות וכבלים תת

קיימים, לרבות גילוין הזהיר בעבודות ידיים ובתאום עם בעל הקו. אין לפרק ו/או להעביר מערכות 

 קרקעיות ו/או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהרשויות בכתב.-תת

 

 לחץ וספיקה

מק"ש. על הקבלן לבדוק  15אטמ' בספיקה של  3.5ספיקה )בכניסה לראשי המערכת( של -התוכנית מבוססת על נתוני לחץ

 בפועל נתון זה ולדווח למתכנן על חריגה  מהנ"ל. בדיקת הלחץ לא תימדד בנפרד, והינה כלולה במחיר העבודה.

 חיבור למקור מים

במסגרת אספקת המים לפרויקט. עבודת הקבלן מתחילה מהחיבור למקור המים. העבודה מקור המים יתואם מבעוד מועד 

כוללת בדיקת מים דינאמית, על מנת לוודא כי קיים לחץ מים מינ' בספיקה הדרושה. הבדיקה תעשה בהנחיית המפקח בשטח 

הדרושה. הבדיקה תבוצע פעמיים באופן הבא: הרכבת מגוף, מד לחץ ומד מים )זמניים(, פתיחת הברז ומדידת הלחץ בספיקה 

. לאחר הבדיקה, יפורקו האביזרים הזמניים יורכב הציוד הדרוש ע"פ פרט 55:55ולפנות בוקר בשעה  17:55ביום בשעות 

 מצורף בתוכניות.

התשלום יהיה קומפ' עבור אספקת הציוד ביצוע הבדיקה ודיווח למתכנן וכן עבור אספקת הציוד וביצוע העבודה להרכבת 

 זרים ע"פ פרט החיבור למקור מים.האבי

 קו ההזנה בין מקור המים לראש המערכת

 05קו ההזנה בין מקור המים לראש המערכת יבוצע ע"פ התוכניות, יש להקפיד על עומק חפירה כך שהכיסוי מעל הצינור יהיה 

י מסביב ומעל הצינור עד לגובה ס"מ. הכיסו 12ס"מ לפחות. התעלה בה יונח הצינור תרופד במצע גרנולרי נקי מאבנים בעובי 

 ס"מ לפחות מקודקוד הצינור יהיה עם מצע גרנולרי נקי מאבנים. 35של  

בסיום עבודת הנחת הקו יש לבצע בדיקת לחץ לצינור. הבדיקה תבוצע ע"י מילוי הקו במים תוך כדי שחרור אוויר, לחץ 

שעות, דליפת מים תימדד  15הצינור יעמוד בלחץ לפחות יותר מהלחץ העבודה המכסימלי הצפוי בצינור.  25%הבדיקה יהיה 

ע"י מד מים המחובר למקור המים. במידה ותתרחש דליפה כנ"ל היא תתוקן ותבוצע בדיקת לחץ נוספת לאחריה וכך הלאה 

 עד שלא יתגלו דליפות לחלוטין.

 כיסוי התעלות יהיה רק לאחר שתושלמנה בדיקת המים באופן תקין ולאחר אישור המפקח.

 התשלום לפי מ"א צינור מונח בקרקע וכולל את כל המרכיבים המצוינים בסעיף זה.

 ארגז הגנה לראש המערכת

ארגז ההגנה יהיה מסוג ענבר חמדיה או ש"ע ויכלול סוקל אינטגרלי. ביצוע העבודה יהיה ע"פ הנחיות היצרן ויכלול בכל מקרה 

הסוקל. הסוקל יפולס עם פלס ורק לאחר התקשות הבטון תבוצע  עיגון הסוקל בגושי בטון ) מול קרקע טבעית ( של צידי

הרכבת ארגז ההגנה. ארגז ההגנה יכלול פתח עליון נפתח לקריאת מד המים. ארגז הגנה תת"ק מסוג "פלסגן" או שו"ע. מידות 

על פני הקרקע. ס"מ מ 35ס"מ מהאביזר הקרוב ביותר. הארגז יורכב כשהוא בולט  55הארגז יהיו כך שדופנותיו  מרוחקים 

 ס"מ מהאביזר הנמוך ביותר. 35ס"מ. פני החצץ יהיו נמוכים  15קרקע ארגז ראש המערכת תנוקז בשכבת חצץ גס בעובי 

 לפני מיקום ארגז ראש המערכת וקביעת כיוון פתיחת הדלתות, יש לסמנו בשטח ולקבל את אישור המתכנן למיקום. 

 ראש מערכת להשקיה

אטמ'. כל  15פ.ו.סי. ללחץ  -ברזל מגלוון ) עד למגופי השטח ( אחרי מגופי השטח יורכבו ניפלים מכל אביזרי החיבור יהיו מ

אטמ'. העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור  15הציוד ההידראולי בראש המערכת יהיה מותאם ללחץ מינ' של 
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רכבו בתוך ארגז ראש המערכת ויחוברו להפעלה באינטגרציה מלאה בין ראש המערכת למחשב ההשקיה. הסולונואידים יו

 .15מ"מ דרג  0למגופים ההידראוליים עם צינורות פיקוד בקוטר 

מחיר הקבלן לראש מהערכת להשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרשות ע"פ סעיף זה כקומפ'. אביזרי החיבור )כמו: 

 פרד, מחיר העבודה כולל אביזרים אלה.  ניפלים, מופות, צינוריות פיקוד ושלות(, לא פורטו ולא נמדדו בנ

 מחשב השקיה לראש מערכת

המחשב  DC –מחשב ההשקיה מתוכנן יהיה מסוג "איריקום" של חברת "מוטורולה" או שו"ע המחשב יעבוד במתח ישיר 

מחשב יותקן בתוך ארגז הגנה אינטגרלי. הארגז ייוצב עם בסיס בטון. התקנת המחשב תבוצע ע"י מתקין מורשה בלבד. ה

מטר מארגז ההגנה לראש המערכת. בין מחשב ההשקיה לארגז ראש המערכת יונח שרוול תקשורת בקוטר  5.2יותקן במרחק 

 מ"מ תת"ק.  25

 מחיר הקבלן למחשב ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות ע"פ סעיף זה כקומפ'.

 מקור מתח למחשב השקיה

 לרי, או הזנה מקו חשמל.תא סו -אפשריים  DCשני מקורות מתח 

. בין בסיס התא הסולרי לארגז ההגנה למחשב ההשקיה W15יותקן ע"פ פרט מצורף. גודל הפנל יהיה להספק  – תא סולרי

 .15מ"מ  דרג  25יונח שרוול תקשורת בקוטר 

 מחיר הקבלן לתא הסולרי יכלול את כל החומרים והעבודות הדרשות ע"פ סעיף זה כקומפ'.

יותקן ע"פ פרט מצורף. בין קו החשמל, או עמוד התאורה, לארגז ההגנה למחשב ההשקיה יונח שרוול  – מלהזנת חשמל חש

 .15מ"מ  דרג  25בקוטר 

 להזנה מקו החשמל או מעמוד תאורה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות ע"פ סעיף זה כקומפ'.  – המחיר

 מחשב השקיה אזורי

המחשב  220vac" של חברת "מוטורולה" המחשב יעבוד במתח חילופין XLמחשב ההשקיה האזורי מתוכנן מסוג "אירינט 

יותקן בתוך ארגז הגנה אינטגרלי המסופק ע"י המתקין המורשה מטעם חברת מוטורולה. הארגז ייצוב עם בסיס בטון. התקנת 

מטר מארגז  5.2המחשב תבוצע ע"י מתקין מורשה בלבד. במידה והמחשב הנ"ל מפעיל גם ראש מערכת הוא יותקן במרחק 

 מ"מ תת"ק.  25ההגנה לראש המערכת. בין מחשב ההשקיה לארגז ראש המערכת יונח שרוול תקשורת בקוטר 

 סעיף זה כקומפ'.מחיר הקבלן למחשב ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות ע"פ 

 

 שרוולים

העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע  

ללא ציפוי 3/16 “לאחר הידוק התשתיות. במעבר מתחת כביש אספלט יונחו שרוולי פלדה בקוטר עפ"י התכנית ובעובי דופן 

ס"מ נמוך מתחתית מבנה הכביש.  65 –. עומק ההנחה לשרוולים אלו 6דרג  152Øפ.ו.ס בקוטר או ית פנימי וללא עטיפה חיצונ

ס"מ מחוץ למפלס הקרקע המתוכננת. השרוולים יהיו רציפים וללא מחברים. לחילופין וע"פ  25השרוולים יבלטו בקצוות 

יות, השוחות יהיו של "וולפמן" או ש"ע בקוטר הנחייה מפורשת בתוכנית, יבוצעו שוחות בקרה במקומות ע"פ המסומן בתוכנ

 ס"מ ) או אחר ע"פ כתב הכמויות ו/או התוכניות (.  05

. עומק החפירה לשרוולים אלו 6במעבר בתוואי מדרכות יונחו שרוולי פ.ו.ס  בקוטר  ע"פ תוכנית, או שרוול מפוליאתילן דרג 

ול יונח צינור פ.א אחד. בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון ס"מ נמוך מפני השכבה העליונה המתוכננת. בכל שרו 15יהיה 

 שיקשר היטב בקצוות השרוול על מנת למנוע בריחתו לתוך השרוול.

 הקבלן המבצע את השרוולים, יכין, ע"י מודד מוסמך, תוכניות "לאחר ביצוע" ויעבירה למתכנן ולקבלן הגינון.

 קידוח אופקי

 . 3/16עובי דופן "  6פני הכביש.  השרוול יהיה בקוטר "מטר מתחת ל 5.5עומק הקידוח יהיה 

 אישור לחפירת הבור למקדח יש לקבל מכל הגורמים הרלוונטיים )עירייה/מועצה, בזק, "מקורות", חח"י וכדומה(.

 התשלום כולל את חפירת הבור, הקידוח, השרוול, התאומים וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת חציית המסילה.

 אתילן ושלוחות טפטוףצנרת פולי

העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טפטוף ומחברים ע"פ תוכנית  – העבודה

 ובהתאם להנחיות כדלהלן :
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 ס"מ, הנחת הצנרת תתבצע ביום החפירה.  15יונחו בתוך הקרקע בעומק של  – צינורות הפוליאתילן

 ס"מ.  55קוים מחלקים  יונחו בתוך הקרקע בעומק של 

ס"מ מעל לצינורות הפ.א בקרקע מקומית או מובאת  15ס"מ ירופדו התעלות עד  2בקרקע שבה אבנים הגדולות בקוטרם מ 

 ללא אבנים.

מ"מ  3בעובי  יהיו מסוג אינטגראלי מווסת  רב עונתי ויונחו ע"ג הקרקע כמתואר בתוכנית, יתדות ברזל – שלוחות טפטוף

מטר ) יש להקפיד לא לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון (. העבודה  1מכופפים בצורת וו יעגנו את השלוחות כל 

כוללת את אספקת היתדות כחלק בלתי נפרד משלוחות הטפטוף. שלוחות הטפטוף מסומנות סכמאתית, יש לפרוש אותם 

 לקה יפרשו בחצי מרחק מגבול החלקה.במרווחים ע"פ תוכנית. שלוחות קיצוניות בח

כל אביזרי החיבור יהיו מסוג "פלסאון" או ש"ע. לא יהיה שימוש ברוכבים או במחברי שן. הקבלן יחליף את מחברי  – כללי

", או שו"ע. כיסוי התעלות יהיה רק 16Mהשן המסופקים בתוך גלילי הטפטוף המגיעים מהמפעל במחברים מסוג "פלסאון 

 ואישור המפקח. לאחר מדידה  

 As madeתוכנית 

 (, ומסירת התוכנית למתכנן וליזם.As madeעל הקבלן חלה חובת הכנת תוכנית לאחר ביצוע )

 השקית הדשא

שטחי הדשא מתוכננים להשקיה ע"י ממטירי גיחה. העבודה כוללת אספקת והתקנת ממטירי הגיחה ע"פ תוכנית ובהתאם 

ס"מ  25באורך מינימאלי של   55/1רות ע"ג הצינור המחלק, נדרש להתקין צינור פ.א להנחיות כדלהלן: אין לחבר ממטיר ישי

 בין הצינור המחלק לממטיר. החיבור לצינור המחלק יהיה ע"י אביזר חיבור מסוג "פלסאון", "פלסים" או שו"ע.

 השקית עצים

 והתקנת החומרים והאביזרים.העצים יושקו ע"י צינור טפטוף מחובר טבעתית סביב העץ. העבודה כוללת אספקת 

 השקית שיחים

שיחים יושקו בטפטוף. שלוחות הטפטוף יונחו כאמור לפי המרווחים עפ"י תכנית השתילה מיד לאחר השתילה והנטיעה, יש 
להשקות כל יום ולוודא כי מתקבל "בצל" הרטבה ליד כל שיח. עם הזמן, לאחר כחודשים ימים, ניתן לרווח את תדירות 

 ההשקיה.
 השקית מסלעות

מ"מ וטפטפות ננעצות במקומות הנדרשים. יש להקפיד לעגן  16השקיה במסלעות תבוצע ע"י צינורות פ.א. עיוורים בקוטר 

 מטר ולוודא שהשתילים שממוקמים בכיסי השתילה מקבלים מים. 5.5היטב את הצינורות עם יתדות כל 

 לוח הפעלות

ות השנה האחרות ניתן לרווח את מחזורי ההשקיה לוח ההפעלות יהיה מחושב לחודשי הקיץ. בעונ

ו/או להקטין את כמויות המים בכל השקיה. לשם כך יש להתייעץ עם אגרונום. לוח ההפעלות מחושב 

להשקיית הדשא אחרי קליטתו. בשלב הראשון לאחר הנחת המרבדים, במשך כחודש ימים, יש 

 דקות בכל פעם. 35פעמים ביום,  5-3להשקות  

 זמנית השקית עזר

 הקבלן ישקה באחת משתי האפשרויות הבאות לפי הנחיית המפקח:

יבוצעו גומות השקיה לכל צמח ועץ. קוטר גומות ההשקיה כקוטר בורות הנטיעה.  – השקיה במכליות

 6ליטר לצמח ומינימום  15השקיות לרוויה בכמות של  6כמויות ההשקיה המינימליות הן מינימום 

 –)אפריל  35.11 -ל 1.1ליטר לעץ, בכל השקיה בגומה בתקופה בין  35השקיות לרוויה בכמות של 

 נובמבר(.

פריסת המערכת תיעשה ע"ח הקבלן ואחריותו. מערכת ההשקיה תישאר  – ת טפטוף זמניתמערכ

 בשטח עד לקליטה מלאה של הצמחייה. 

מ"מ  155בשטחים אקסטנסיביים תתבצע שתילה רק לאחר רדת  – שתילה בשטחים אקסטנסיביים

ובטח קליטתם גשם לפחות. בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי להשקיית השתילים על חשבונו באופן שת

 ובשום אופן לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא עקב עצירת גשמים.
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 שתילה וזריעה – 42.23

על הקבלן לספק שתילים מפותחים, בריאים מכל מחלות ומזיקים ללא עשבי בר, עם מערכת שורשים בריאה  – השתילים

וש השורשים. השתילים יתאימו בתכונותיהם ומפותחת ועם ענפים ושורשים מקוצצים או גזומים ומיכל השומר על שלמות ג

 לסווג א' מעולה עפ"י חוברת הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות מהדורה אחרונה. 

חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר מתאימים, לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין, או בתקופת רוחות סערה.  – השתילה

תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים, מילוי הבור באדמת גן מעורבת בקומפוסט  השתילה תעשה

ובדשן, הידוק, יצירת גומה והשקיה. הקבלן יספק דשנים וקומפוסט בשל, אשר יפוזרו בתחתית הבור ויעורבבו עם ערמת אדמת 

 הגן, המיועדת למילוי הבור. 

ים כולל את אספקת השתילים, הכנת השתילים והעצים, העברתם לאתר, הכנת מחיר השתילים, העצים והדשא – המחיר

בורות שתילה ונטיעה, עבודת השתילה והנטיעה, אדמת גן מועשרת ודשנים למילוי הבורות, סמוכות, מקולפות ומחוטאות 

 3-ואחריות מלאה ל בחומר חיטוי מאושר, חומרים, אביזרים וכל העבודות הדרושות לפי התכניות, קשירת הצמח לסמוכות,

 חודשים. 

 קבלן הגינון וההשקיה 

הקבלן, או קבלן המשנה לעבודות גינון ונטיעות, יהיה חבר בתא הקבלנים של ארגון לגננות ולנוף בישראל בסיווג המתאים 

תבוצע רק עבודות דומות בהיקף ובמהות. התקשרות עם קבלן המשנה  2לעבודה זו, ובעל ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בלפחות 

 אחרי אישורו ע"י המפקח.

 שתילים ועצים מורכבים

 ס"מ מצוואר השורש, ואיחוי מלא וחלק.  55בשתיל מורכב גובה ההרכבה יהיה עד 

השתילים והעצים יהיו: בגדלים סטנדרטיים לפי הנדרש; ללא פריצת עיניים של הכנה ושורשיה נקודת ההרכבה תהיה עם 

הגזע פצעי חיתוך טריים; צמיחת הרוכב תהיה בהמשך ישיר לכנה ללא ברך; הקבלן יספק טבעת הגלדה מלאה; לא יהיו על 

 אישורים הכוללים את שם הזן המורכב, הסיווג, ושם המשתלה.

 שיקום נופי 

הספקת חומר ריבוי ומתן הוראות שתילה יהיו על ידי ספק מומחה דוגמת "זרעים מציון" או "משתלות גבעת ברנר" או ש"ע 

 ה הספק יאושר בכתב על ידי הפיקוח העליון. העבודה כוללת: שתילה והשקיה ובכלל זה:ובכל מקר

 ס"מ.  15בשטחים המיועדים לשיקום נופי כולל: יישור, הגנה מהצפה, הבטחת ניקוז תקין, יצירת תלמים בגובה  – הכנת שטח

יצירת קשר עם ספק לחומר ריבוי לשטחי השיקום והבטחת חומר ריבוי מספיק לכל שטחי השיקום  – הבטחת חומר ריבוי

להשלמות ולמקרים לא מתוכננים. תוספת זו תהיה גלומה במחיר למ"ר. יש להתעדכן אצל המתכנן לפני  55%הנופי בתוספת 

עם הוכחה של הבטחת חומר הריבוי על ידי לב:  לתשומתהזמנת חומר הריבוי ולקבל עדכונים לתכנית השתילה אם יהיו כאלה. 

מערך סעיף זה. סוג חומר הריבוי לכל מין רשום בטבלה  35%ל  52%הקבלן אצל ספק מאושר, יאושר לקבלן תשלום של בין 

 הר"מ.

בכל שתילה, זריעה והתמנה של חומר הריבוי יהיה במועדים ובצורה שימליץ הספק לכל סוג של צמח.  – יישום חומר הריבוי

מקרה לא תהיה זריעה, שתילה או התמנה בין חודש ינואר לחודש אוקטובר. השתילה תהיה בתערובת לפי מרווחי השתילה 

 הר"מ.

 Xס"מ 55לצורך אישור העבודה יש צורך בצפיפות שתילים לאחר קליטה של שלושה חודשים של שתיל לכל  – מבחן התוצאה

 ס"מ ובאחוזים הכתובים במפרט השתילה.55

הקבלן יכין מערכת מתזים למקרים של עצירת גשמים ויפעיל את ההשקיה לפי הוראת המפקח לקבלת שיעור  –יה זמנית השק

 ממ. מערכת השקיה זמנית היא תנאי לשתילה וכלולה במחיר הביצוע.5השקיה יומי של 

 גר קומפוסט מאושר. 155הקבלן יוסיף לכל שתיל ולכל מוקד זריעה כ – קומפוסט

 ם מן הקרקע זיתים בוגרי

מטר לפחות, עם  5.2שנה לפחות, ומאושרים ע"י המפקח.  בגובה  35אספקת עצי זית מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים בני 

 12ס"מ מהקרקע יהיה מינימום  25התפצלויות מעל גובה זה. קוטר הגזע בגובה  5-3מ' ובעל   1.2גזע מעוצב ללא ענפים עד גובה 

הנטיעה יהיה בגובה פני הקרקע המתוכננת. הקבלן אחראי לקליטת עצי הזית המבוגרים משך שנה ס"מ. צוואר השורש לאחר 
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מיום הנטיעה. כל עץ שלא נקלט יוחלף ע"י הקבלן בעץ אחר והאחריות לקליטתו תהיה כנ"ל מיום נטיעתו. יש לגזום את העץ 

 יים.  קודם ההעתקה, תוך שמירה על שלמות ענפי השלד הראשוניים השניים והשליש

ס"מ; ריפוד הבור  125/125/125העבודה תכלול: חפירה או חציבת בור, בעזרת מיני מחפרון, בהתאם לגודל העץ ולפחות 

גר' דשן מלא בשחרור איטי  555 -גר' סופרפוספט ו 525 -ליטר ו 65בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשל בשיעור  

בלה תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; שתילה; אספקה, הו

ס"מ מעל הקרקע(; צביעת גדמים במשחת מגן; פתיחת צלחות  105ס"מ לפחות ) 505ובאורך  5בתמוכה, מעץ מחוטא, בעובי "

 והשקיית לרוויה. 

 דקלים בוגרים מן הקרקע 

מ', עם  1.2 - 3.2ים ע"י המפקח, בגובה גזע עד נקודת הפיצול אספקת הדקלים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושר

כפות. גזעי הדקלים יהיו בעובי שווה, פחות או יותר, לכל אורכם עד לבסיס הכותרת ללא "צוואר בקבוק" או נזקים  0לפחות 

 ס"מ לפחות בתמר מצוי. 15מכנים. קוטר הגזע, באמצעו, יהיה  

הכפות לחצי גובהן, ולעטוף אותן בשק יוטה להגנה. הוצאת העץ תיעשה, תוך הקפדה  לפני הוצאת העץ מהאדמה יש לחתוך את

מ' לפחות. מיד לאחר ההוצאה יש  1.5מ' וגובהו  1.55על חפירה נכונה סביב מערכת השורשים, עם גוש אדמה שקוטרו עולה על  

משמש ומרוחות. יש לנקות ולגזום את כל  להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי רכב ולהובילו אל אתר הנטיעה באופן מוגן

 זיזי הכפות. הדקלים לא יקברו מתחת לצוואר השורש. 

הקבלן האחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנה מיום הנטיעה. דקל שכותרתו שמוטה על צידה או שנקלט לכאורה 

ס"מ במשך שנת האחריות(,  25לפחות  )כלומר, יהיה ירוק במרכז אבל לא תהיה ניכרת כל תוספת גידול לגובה בשיעור של

ייחשב כדקל שלא נקלט. כל דקל שלא ייקלט יורחק מהשטח ע"י הקבלן ויינטע במקומו עץ דקל אחר והאחריות לקליטתו 

 תהיה שנה מיום נטיעתו. 

תערובת אדמת ס"מ; ריפוד הבור. ב 555x555x555העבודה תכלול: חפירה או חציבת בור, , בעזרת מיני מחפרון, לפחות במידות 

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הספקה;  525 -ליטר ו 65גן מאושרת וקומפוסט בשל, בשיעור של 

הובלה; שתילה תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה הזבל האורגאני יהיה 

 גוש השורשים הנטוע.  בתחתית הבור מעורב באדמה ללא מגע עם 

 בגוש 22גודל  -נטיעת עצים מן הקרקע 

מטר לפחות, עם גזע מעוצב עד גובה  1.6אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה של 

יהיה עם מערכת  מ"מ. העץ 152ס"מ מפני הקרקע, יהיה לפחות  55ענפי שלד, קוטר הגזע בגובה  1מ' לפחות, ומינימום  5.5

ס"מ, נפח גוש  65 –ס"מ, עומק גוש השורשים המינימאלי  75שורשים מפותחת במידות: קוטר גוש השורשים המינימאלי 

ליטר. הכנת העץ להעברה נעשה ע"י גיזום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף  535 –השורשים המינימאלי 

 שורש בהתאם לסוג העץ. 

גן -ס"מ לפחות; ריפוד הבור בתערובת אדמת 125/125/125תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון,  במידות  העבודה 

גר' דשן מלא בשחרור איטי  "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; נטיעה תוך  155-גר' סופרפוספט ו 525-ליטר ו 65מאושרת וקומפוסט 

 105ס"מ ) 505ס"מ ובאורך  2תמוכות עץ מחוטא בקוטר  3 -תמיכת העץ בשמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ו

 ס"מ מעל הקרקע(; קשירה ברצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. 

 בגוש 22.5גודל  -נטיעת עצים מן הקרקע 

ת, עם גזע מעוצב עד גובה מטר לפחו 1.3אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה של 

מ"מ. העץ יהיה עם מערכת  155ס"מ מפני הקרקע, יהיה לפחות  55ענפי שלד, קוטר הגזע בגובה  3מ' לפחות, ומינימום  5.5

ס"מ, נפח גוש  25 –ס"מ, עומק גוש השורשים המינימאלי  62שורשים מפותחת במידות: קוטר גוש השורשים המינימאלי 

ליטר. הכנת העץ להעברה נעשה ע"י גיזום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף  162 –השורשים המינימאלי 

 שורש בהתאם לסוג העץ. 

גן -ס"מ לפחות; ריפוד הבור בתערובת אדמת 125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות  

גר' דשן מלא בשחרור איטי  "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; נטיעה תוך  155-רפוספט וגר' סופ 525-ליטר ו 65מאושרת וקומפוסט 

 105ס"מ ) 505ס"מ ובאורך  2תמוכות עץ מחוטא בקוטר  3 -שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ ב

 ס"מ מעל הקרקע(; קשירה ברצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. 
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 בגוש 22גודל  -ת עצים מן הקרקע נטיע

מטר לפחות, עם גזע מעוצב ללא ענפים עד  1.5אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה 

ס"מ. העץ יהיה עם מערכת  95ס"מ מהקרקע יהיה מינימום   55ענפי שלד. קוטר הגזע בגובה  3מ' לפחות ומינימום  5.5גובה 

ס"מ, נפח גוש  25ס"מ, עומק גוש השורשים המינימאלי  65המינימאלי  שורשים מפותחת במידות: קוטר גוש השורשים

ליטר. הכנת העץ להעברה נעשה ע"י גיזום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף  115השורשים המינימאלי 

 שורש בהתאם לסוג העץ. 

ס"מ: ריפוד הבור  105/125/105ל העץ ולפחות העבודה תכלול: חפירה או חציבת בור, בעזרת מיני מחפרון,  בהתאם לגוד

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט"  125-גר' ו 525-ליטר ו 155בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשל סופרפוספט 

או שו"ע לבור; הספקה; הובלה; שתילה תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ לקרקע ע"י עיגון 

מ"מ עם הגנת גומי או פלסטיק בחיבור הכבלים לעץ; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה  6כבלים ממתכת מגולוונת  1 עם

 לרוויה. 

 בגוש 9.5גודל  -נטיעת עצים מן הקרקע 

מטר לפחות, עם גזע מעוצב ללא ענפים עד  3.0אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה 

ס"מ. העץ יהיה עם מערכת  72ס"מ מהקרקע יהיה מינימום   55ענפי שלד. קוטר הגזע בגובה  3מ' לפחות ומינימום  5.5גובה 

ס"מ, נפח גוש  25ס"מ, עומק גוש השורשים המינימאלי  25המינימאלי  שורשים מפותחת במידות: קוטר גוש השורשים

ליטר. הכנת העץ להעברה נעשה ע"י גיזום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף  75השורשים המינימאלי 

 שורש בהתאם לסוג העץ. 

ס"מ: ריפוד הבור  105/125/105העץ ולפחות  העבודה תכלול: חפירה או חציבת בור, בעזרת מיני מחפרון,  בהתאם לגודל

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט"  125-גר' ו 525-ליטר ו 155בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשל סופרפוספט 

או שו"ע לבור; הספקה; הובלה; שתילה תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ לקרקע ע"י עיגון 

מ"מ עם הגנת גומי או פלסטיק בחיבור הכבלים לעץ; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה  6כבלים ממתכת מגולוונת  1עם 

 לרוויה. 

 

 בגוש 9גודל  -נטיעת עצים מן הקרקע 

מטר לפחות, עם גזע מעוצב ללא ענפים עד  3.2אספקת עצים מסוג א' מעולה בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה 

ס"מ. העץ יהיה עם מערכת  63ס"מ מהקרקע, יהיה לפחות  55ענפי שלד. קוטר הגזע, בגובה   3טר לפחות ומינימום מ 5.5

ס"מ, נפח גוש  25ס"מ, עומק גוש השורשים המינימאלי  25שורשים מפותחים במידות: קוטר גוש השורשים המינמאלי 

זום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף ליטר. הכנת העץ להעברה תעשה ע"י גי 75 –השורשים המינימאלי 

 שורש בהתאם לסוג העץ. 

ס"מ; ריפוד הבור  105/125/105העבודה תכלול: חפירה או חציבת בור, בעזרת מיני מחפרון, בהתאם לגודל העץ ולפחות  

ן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או גר' דש 125-ג' סופרפוספט ו 525-ליטר ו 155בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשל 

תמוכות עץ   3 -שו"ע לבור; הספקה; הובלה; נטיעה תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ ב

 )ס"מ מעל לקרקע( קשירה ברצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה.  105ס"מ  505ס"מ ובאורך  2בקוטר 

 בגוש 2.5גודל  -רקע נטיעת עצים מן הק

מטר לפחות, עם גזע מעוצב ללא ענפים עד  3.3אספקת עצים מסוג א' מעולה בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה 

ס"מ. העץ יהיה עם מערכת  25ס"מ מהקרקע, יהיה לפחות  55ענפי שלד. קוטר הגזע, בגובה   5מטר לפחות ומינימום  5.5

ס"מ, נפח גוש  15ס"מ, עומק גוש השורשים המינימאלי  15קוטר גוש השורשים המינמאלי שורשים מפותחים במידות: 

ליטר. הכנת העץ להעברה תעשה ע"י גיזום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף  25 –השורשים המינימאלי 

 שורש בהתאם לסוג העץ. 

ס"מ; ריפוד הבור  105/125/105רון, בהתאם לגודל העץ ולפחות  העבודה תכלול: חפירה או חציבת בור, בעזרת מיני מחפ

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או  125-ג' סופרפוספט ו 525-ליטר ו 155בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשל 

תמוכות עץ   3 -שו"ע לבור; הספקה; הובלה; נטיעה תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ ב

 )ס"מ מעל לקרקע( קשירה ברצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה.  105ס"מ  505ס"מ ובאורך  2בקוטר 
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 בגוש 2גודל  –נטיעת עצים מהקרקע 

מטר לפחות, עם גזע מעוצב עד גובה  3.5אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ובגובה של 

מ"מ. העץ יהיה עם מערכת שורשים  15ס"מ מפני הקרקע, יהיה  55ענפי שלד, קוטר הגזע בגובה  5מ' לפחות, ומינימום  5.5

ס"מ, נפח גוש השורשים  15ס"מ, עומק גוש השורשים המינימאלי  15מפותחים במידות: קוטר גוש השורשים המינימאלי 

זום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף שורש ליטר. הכנת העץ להעברה נעשה ע"י גי 25המינימאלי 

 בהתאם לסוג העץ. 

גן -ס"מ לפחות; ריפוד הבור בתערובת אדמת 125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות  

י  "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; נטיעה תוך גר' דשן מלא בשחרור איט 155-גר' סופרפוספט ו 525-ליטר ו 65מאושרת וקומפוסט 

ס"מ מעל  105ס"מ ) 505ס"מ ובאורך  2תמוכות עץ בקוטר  3 -שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ ב

 הקרקע(; קשירה ברצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. 

 בגוש 7.5גודל  –נטיעת עצים מהקרקע 

מטר לפחות, עם גזע מעוצב עד גובה  5.2מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח ובגובה של אספקת עצים 

מ"מ. העץ יהיה עם מערכת שורשים  32ס"מ מפני הקרקע, יהיה  55ענף שלד, קוטר הגזע בגובה  1מ' לפחות, ומינימום  5.5

ס"מ, נפח גוש השורשים  32מק גוש השורשים המינימאלי ס"מ, עו 35מפותחים במידות: קוטר גוש השורשים המינימאלי 

ליטר. הכנת העץ להעברה נעשה ע"י גיזום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף שורש  52המינימאלי 

 בהתאם לסוג העץ. 

גן -ד הבור בתערובת אדמתס"מ לפחות; ריפו 125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות  

גר' דשן מלא בשחרור איטי  "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; נטיעה תוך  155-גר' סופרפוספט ו 525-ליטר ו 65מאושרת וקומפוסט 

ס"מ מעל  105ס"מ ) 505ס"מ ובאורך  2תמוכות עץ בקוטר  3 -שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ ב

 רצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. הקרקע(; קשירה ב

 בגוש 7גודל  -עצים צעירים מהקרקע 

מטר לפחות, עם גזע מעוצב ללא ענפים עד  5.3אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח בגובה 

מ"מ. העץ יהיה עם מערכת  52קע יהיה לפחות ס"מ מפני הקר 55ענף שלד. קוטר הגזע בגובה  1מטר לפחות ומינימום  5.5

ס"מ, נפח גוש  32ס"מ, עומק גוש השורשים המינימאלי  35שורשים מפותחת במידות: קוטר גוש השורשים המינימאלי 

ליטר. הכנת העץ להעברה נעשה ע"י גיזום עליון, חיתוך השורשים והכנה לגוש או העברת עץ חשוף  52השורשים המינימאלי 

 ם לסוג העץ. שורש בהתא

ס"מ; ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות  

גר' דשן מלא; בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; נטיעה תוך  155-גר' סופרפוספט ו 125-ליטר ו 35וקומפוסט בשל 

 105ס"מ ) 505ס"מ בגובה  2תמוכות עץ מחוטא בקוטר  3 -לוי הבור; הידוק ותמיכת העץ בשמירה על מערכת השורשים; מי

 ס"מ מעל הקרקע(; קשירה רצועות גומי; סיוד העץ פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. 

  9גודל  –ליטר  92עצים ממיכל 

לפחות  1.05ות, עם גזע מעוצב עד מטר לפח 3.2אספקת עצים סוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח בגובה 

 (. 3ס"מ )" 7.2ס"מ מהקרקע יהיה לפחות  55ענפי שלד. קוטר הגזע בגובה  3ומינימום 

ס"מ; ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות 

גר' דשן מלא בשחרור איטי  "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; נטיעה  155-ופרפוספט וגר' ס 525-ליטר ו 35וקומפוסט בשל בשיעור 

ס"מ  105ס"מ, ) 505ס"מ ובאורך  2תמוכות עץ בקוטר  3 -תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור, הידוק ותמיכת העץ ב

 מעל הקרקע(; קשירה מרצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. 

 2.5גודל  –ליטר  62יכל עצים ממ

לפחות  1.05מטר לפחות, עם גזע מעוצב עד  3.3אספקת עצים סוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח בגובה 

 (. 5ס"מ )" 2ס"מ מהקרקע יהיה לפחות  55ענפי שלד. קוטר הגזע בגובה  5ומינימום 

ס"מ; ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125במידות  העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון,

גר' דשן מלא בשחרור איטי  "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; נטיעה  155-גר' סופרפוספט ו 525-ליטר ו 35וקומפוסט בשל בשיעור 
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ס"מ  105ס"מ, ) 505ורך ס"מ ובא 2תמוכות עץ בקוטר  3 -תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור, הידוק ותמיכת העץ ב

 מעל הקרקע(; קשירה מרצועות גומי; סיוד העץ; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. 

 2גודל  -ליטר  62נטיעת עצים ממיכל 

מ'  1.2מ' לפחות, עם גזע מעוצב עד  3.5אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה 

 (. 1.6ס"מ )" 1ס"מ מעל הקרקע, לפחות  55קוטר הגזע, בגובה  ענפי שלד. 5לפחות, מינימום 

ס"מ, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות 

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הוצאת  155-גר' סופרפוספט ו 525-ליטר ו 35וקומפוסט בשל בשיעור 

 2ת השורשים; מילוי הבור; הידוק תמיכת העץ בתמוכה, מעץ מחוטא, בקוטר העץ מן המיכל ונטיעתו תוך שמירה על מערכ

 ס"מ מעל הקרקע(; קישרה מרצועות גומי; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה.  125ס"מ ) 525ס"מ ובאורך 

 7.5גודל  -ליטר  42נטיעת עצים ממיכל 

מ'  1.2מ' לפחות, עם גזע מעוצב עד  5.2 אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה

 (. 1.1ס"מ )" 3.2ס"מ מעל הקרקע, לפחות  55ענף שלד. קוטר הגזע, בגובה  1לפחות, מינימום 

ס"מ, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות 

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הוצאת  155-גר' סופרפוספט ו 525-טר ולי 35וקומפוסט בשל בשיעור 

 2העץ מן המיכל ונטיעתו תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור; הידוק תמיכת העץ בתמוכה, מעץ מחוטא, בקוטר 

 חת והשקיה לרוויה. ס"מ מעל הקרקע(; קישרה מרצועות גומי; פתיחת צל 125ס"מ ) 525ס"מ ובאורך 

 

 גדול 7גודל  -ליטר  42נטיעת עצים ממיכל 

מ' לפחות,  1.3מ' לפחות עם גזע מעוצב עד  5.3אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה 

 (.1ס"מ )" 5.2ס"מ מעל הקרקע, לפחות  55ענף שלד. קוטר הגזע בגובה  1עם מינימום 

ס"מ, מילוי הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות העבודה 

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הוצאת  155-גר', סופרפוספט ו 525-ליטר ו 35וקומפוסט בשל בשיעור 

 2תמוכות מעץ מחוטא, בקוטר  3 -שים; מילוי הבור, הידוק ותמיכת העץ בהעץ מן המיכל ונטיעתו תוך שמירה על מערכת השור

 ס"מ מעל הקרקע(; קשירה ברצועות גומי; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. 125ס"מ ) 525ס"מ ובאורך 

 רגיל 7גודל  -ליטר  85נטיעת עצים ממיכל 

מ'  1.3מ' לפחות עם גזע מעוצב עד  1.75ה אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגוב

 (.1ס"מ )" 5.2ס"מ מעל הקרקע, לפחות  55לפחות. קוטר הגזע בגובה 

ס"מ, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות 

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הוצאת  155-ט וגר', סופרפוספ 525-ליטר ו 35וקומפוסט בשל בשיעור 

תמוכות עץ מעץ מחוטא,  3 -העץ מן המיכל ונטיעתו תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור, הידוק ותמיכת העץ ב

 ויה. ס"מ מעל הקרקע(; קשירה ברצועות גומי; פתיחת צלחת והשקיה לרו 125ס"מ ) 525ס"מ ובאורך  2בקוטר 

  6גודל  -ליטר  22נטיעת עצים ממיכל 

מ'  1.5מטר לפחות, עם גזע מעוצב עד  1.5אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה 

 (. 1/5ס"מ )" 1.5ס"מ מהקרקע לפחות  55לפחות. קוטר הגזע בגובה 

ס"מ; ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125, במידות העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון

גר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הוצאת  25-גר' סופרפוספט ו 155-ליטר ו 12וקומפוסט בשל בשיעור 

 2ץ מחוטא, בקוטר העץ מן המיכל ונטיעתו תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור; הידוק ותמיכת העץ בתמוכה, מע

 ס"מ מעל הקרקע(; קשירה ברצועות גומי; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה.  155ס"מ ) 555ס"מ ובגובה 

  5גודל  -ליטר  6שתילי עצים ממיכל 

ס"מ  5.6מטר לפחות, עם גזע עוצב עד  5.0אספקת עצים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בגובה 

 (.1/5ס"מ )" 5.0ס"מ מעל הקרקע, באמצעו לפחות  55הגזע, בגובה לפחות. קוטר 

ס"מ, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת  125/125/125העבודה תכלול: חפירת בור לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות 

" או שו"ע לבור; הוצאת ר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט 25-גר' סופרפוספט ו 155-ליטר ו 12וקומפוסט בשל בשיעור של 
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 2העץ מן המיכל ונטיעתו תוך שמירה על מערכת השורשים; מילוי הבור, הידוק ותמיכת העץ בתמוכה, מעץ מחוטא, בקוטר 

 ס"מ מעל הקרקע(; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה.   155ס"מ ) 555ס"מ ובאורך 

 7גודל  –ליטר  85שתילת שיחים ומטפסים ממיכל 

א' מעולה, בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה לפחות כפול מנפח גוש המיכל, אך אספקת שתילים מסוג 

 מהמיכל. 15לא יעלה על פי 

ס"מ; הוצאת השתיל מן המיכל תוך שמירה על  05/05/05העבודה תכלול: חפירת בורות לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות 

גר' דשן מלא  155-גר' סופר פוספסט ו 525-ליטר ו 35אדמת גן קומפוסט בשל בשעור  מערכת השורשים; מילוי הבור בתערובת

 125ס"מ ) 525ס"מ ובגובה  2בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הידוק; תמיכת השתיל בתמוכה, מעץ מחוטא, בקוטר 

 ס"מ מעל פני הקרקע(; פתיחת צלחת והשקיה לרוויה. 

 6גודל  –ליטר  22שתילת שיחים ומטפסים ממיכל 

אספקת שתילים מסוג א' מעולה, בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה לפחות כפול מנפח גוש המיכל, אך 

 מהמיכל. 15לא יעלה על פי 

 ס"מ; הוצאת השתיל מן המיכל תוך שמירה על 65/65/65העבודה תכלול: חפירת בורות לנטיעה, בעזרת מיני מחפרון, במידות 

גר' דשן מלא  25-גר' סופר פוספסט ו 155-ליטר ו 12מערכת השורשים; מילוי הבור בתערובת אדמת גן קומפוסט בשל בשיעור 

 155ס"מ ) 555ס"מ ובגובה  2בשחרור איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הידוק; תמיכת השתיל בתמוכה, מעץ מחוטא, בקוטר 

 וויה.ס"מ מעל פני הקרקע(; פתיחת צלחת והשקיה לר

  5גודל  -ליטר  6שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של 

אספקת שתילים מסוג א' מעולה, בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש 

 מהמיכל.  15המיכל, אך לא יעלה על פי 

לים מן המיכלים תוך שמירה על מערכת ס"מ; הוצאת השתי 25/25/25העבודה תכלול: חפירת בורות לנטיעה במידות 

גר' דשן מלא בשחרור  52-גר' סופר פוספט ו 155ליטר,  2השורשים; מילוי הבור בתערובת אדמת גן; וקומפוסט בשל בשיעור של 

 איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; פתיחת צלחת; הידוק והשקיה לרוויה. 

  4ל גוד -ליטר  4-ו 3שתילת שיחים ומטפסים ממיכלים של 

אספקת שתילים בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המיכל, אך לא יעלה 

 מהמיכל.  15על פי 

ס"מ; הוצאת השתילים מן המיכלים תוך שמירה על מערכת  15/15/15העבודה תכלול: חפירת בורות לנטיעה במידות 

גר' דשן מלא בשחרור  15-גר' סופר פוספט ו 25ליטר  1השורשים; מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשל בשיעור של 

  איטי "אוסמוקוט" או שו"ע לבור; הידוק והשקיה לרוויה.

 3גודל  –ליטר  2.5ליטר וערערים ממיכל  2שתילת צמחים ממיכלים של 

 אספקת שתילים בריאים, מפותחים ומאושרים על ידי המפקח.  

ס"מ; הוצאת השתילים מן המיכלים תוך שמירה על מערכת  55/55/55העבודה כוללת: חפירת בורות לנטיעה במידות 

 גר' כופתיגן לבור; הידוק והשקיה לרוויה.  155או  1:3פוסט בשיעור של השורשים; מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומ

 8גודל  –סמ"ק  852שתילת צמחים מכוסית 

אספקת שתילים בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה לפחות כפול מנפח גוש המיכל. העבודה כוללת: 

 גר כופתיגן לבור. 72או  1:3בשיעור חפירת בורות מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט 

 שתילת דשא 

מ"ר,  155-מ"ק ל 1העבודה כוללת: אספקה והנחת משטחי הדשא; הספקה ופיזור דשן אורגאני בשל מטיב מאושר בשיעור של 

פי; ס"מ ויישור סו 55מ"ר; הצנעת הדשנים ע"י חריש או הפיכה ביד לעומק של  155ק"ג לכל   15שכבת סופרפוספט בשיעור של 

עישוב וכיסוח ותוספת דישון בגפרית אמון בהתאם לצורך  -השקית השטח לרוויה עם גמר השתילה; ההידוק; החזקת השטח 

שעות לאחר הפיזור. במידה והדשא נדרש בשתילה,  10-עד לכיסוי מוחלט של השטח. הצנעת הדשנים תועשה לא יאוחר מ

ס"מ. בתוך התלמים השתילה לא תהיה רצופה. כיסוי התלמים  12ל השתילה תועשה בתלמים, הרווח בין התלמים לא יעלה ע

 והידוק השטח יעשה ע"י מכבש על שטח יבש. שתילת דשא בשטיחים מוכנים תהיה לפי הנחיות היצרן. 

 זריעת זרעים 
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מטרה, הקבלן ינקוט את כל האמצעים הנדרשים לנביטה, קליטה גידול והתפתחות. אמצעים אלו יכללו בין היתר: דישון, ה

ס"מ, עפ"י הנחיה מפורשת של  55השקיה, ריסוס כנגד עשבים, ניכוש וכיסוח עשבייה וריבוד קרקע עקרה מעומק לשכבה של 

 המפקח. 

לקראת הזריעה יש ליישר סופית את הקרקע באופן שלא ייפגע המבנה שלה. פני הקרקע יהיו ישרים, אחידים ומתאימים 

לסמן את השטח בחוטי סימון. יש להצניע הזרעים לאחר הפיזור ולכסות אותם לפי ס"מ. יש  1לזריעה. הדיוק הנדרש הוא 

 התכניות והמפרט המיוחד. 

נבטים למ"ר. שיעור נביטה מתחת לערך זה יחייב את הקבלן  125שיעורי הנביטה המינימאליים בתום שלושה חודשים יהיה 

 לביצוע חוזר של זריעה על חשבונו.

 

 

 אספקת זרעים מצמחי בר

. עבודה כוללת את כל ההדרכה, הפיקוח והנחיה שיידרשו לצורך הריבוי והזריעה הישירה בשטח, להשגת התוצאות הרצויותה

מכל מין ולשמור אותם לשימושו של הקבלן, למקרה שחלק מהזרעים לא ינבטו  15%יש לאסוף כמות נוספת, מעבר הנדרש, של 

 אזורים נוספים שלא נלקחו בחשבון מראש. לא יהיה כל תשלום נוסף עבור החומר הנוסף או עבור אחסונו.כמצופה, או לטובת 

אחסון הזרעים שנאספו, ובדיקות  הנביטה בתנאי מעבדה תבוצענה בכל שנה לפני עונת הזריעה ויהיו על חשבון הקבלן. תוצאות 

 הבדיקות כולל המלצות לביצוע תועברנה למפקח.

ק"מ מגבול התכנית.  2חומר הריבוי שישמש לשיקום הנוף ייאסף מהבר בטווח של עד  – לייצור צמחים ולזריעה איסוף זרעים

איסוף הזרעים ואחסונם יעשה רק ע"י אנשי מקצוע להם ידע וניסיון מוכח בתחום זה )מפרויקטים בעלי אופי וקנה מידה 

 השונות לאיסוף חומר זה. דומה(. הקבלן אחראי להוצאת כל האישורים הנדרשים מהרשויות

-על הקבלן לאסוף את הזרעים בכמויות הדרושות עפ"י התכניות ובמועדים המתאימים בהתאם לתוכנית איסוף שתאושר על

ידי המפקח. על הקבלן לשים לב לכך, שהתקופה המתאימה לאיסוף הזרעים עשויה להיות קצרה מאוד, שמועד האיסוף משתנה 

 צפוי עקב תנאי מזג האוויר. -הזמן לאיסוף עשוי להשתנות באופן בלתיבהתאם לסוג הזרעים ושטווח 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להתיר לקבלנים נוספים לאסוף את החומר במקרה שהקבלן המקורי לאספקה לא יהיה מסוגל 

 ף הזרעים. לעמוד בלוח הזמנים. במקרה כזה יחולו על הקבלן כל ההוצאות הנוספות בגין הבאת קבלני משנה לאיסו

יש לנפות את הזרעים, ולאחסן זרעים נקיים בלבד באריזות נפרדות בהתאם לסוג  – אחסון זרעים לייצור צמחים ולזריעה

 ובאופן שיתאימו לזריעה מכנית ולדרישות השתלן, לזריעת מכנית של צמחי תבנית )"חישתיל"(. 

ק"ג, חתומים בואקום. יש לשים על כל מיכל תווית זיהוי שתציין את סוג הזרעים,  2ד יש לשמר את הזרעים במכלים במשקל ע

 המקום בו נאספו, משקלם ותאריכי האיסוף והאחסון של הזרעים. 

שבועות ממועד איסופם או מיד לאחר ייבושם לדרגה הנדרשת. יש להניח את  3כל הזרעים הזקוקים לאחסון יאוחסנו תוך 

 .C525ום מוצל ואין לחשוף את הזרעים הארוזים לטמפרטורה שמעל  הזרעים הארוזים במק

שבועות  3, תוך 105 -ל  165חודשים ממועד איסופם יאוחסנו בטמפרטורה שבין  1מיכלי זרעים שיאוכסנו לתקופה העולה על 

 ממועד איסופם. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מחלות, מזיקים, נברנים וריקבון.

עשרה שבועות לפני המועד שנקבע לזריעה יבדוק הקבלן מדגם אקראי של זרעים ויאשר   – נת הזרעים לקראת זריעההכ

באמצעות מבחני נביטה שהזרעים אכן פוריים וששיעור ההצצה יהיה בהתאם לציפיותיו של המפקח. במקרה שעקב תוצאות 

(, יודיע על כך הקבלן למפקח 05% -בהם שעור הנביטה פחות מהבדיקות הנ"ל לא ניתן יהיה לאשר זאת באופן סביר )ובמקרים 

 ויוסיף לשיעור הזריעה זרעים נקיים וחיוניים להבטחת שיעור הנבטה הנדרש.

במקרה הצורך יש לתאם עם המפקח טיפולים הנדרשים כדי להבטיח נביטה כנדרש, טיפולים אלה יהיו ע"י ועל חשבון הקבלן. 

( בהתאם Tirzan) TMTDייתכן שיהיה צורך לשטוף זרעים רגילים )בעלי קליפה רכה( כהכנה לפני הזריעה בתמיסה מסוג 

 ם. שטיפה זו תבוצע באתר העבודה ביום הזריעה.להוראות היצרן ולהוראות קבלן המשנה לאיסוף הזרעי

פי הוראות -שעות, על 51הכנת זרעים בעלי קליפה קשה )כגון קטניות( עשויה לכלול השריה של הזרעים במים פושרים במשך 

 ספק הזרעים ובתיאום עם המפקח.

פי הדרוש להשגת -ן וייקבעו עלפי הז-העונה המתאימה לזריעה כמו גם שיעור הזרעים הנקיים החיוניים לדונם ישתנו על

 נביטה. 05%התוצאות הרצויות, לא פחות מ 
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 ייצור שתילים

תוך חודש ימים מכניסתו לעבודה ועם קבלת תכניות השתילה המפורטות לביצוע יגיש הקבלן תוכנית נוף מפורטת לאספקה 

ויצור שתילים,  פלגים, זרעים וכל חומר צמחי אחר עבור שיקום הנוף. בתוכנית יהיה פירוט של שמות הצמחים, כמות הזרעים 

ם הייצור, מקור חומר הריבוי, הדרוש לאספקת הצמחים במועדים ובסטנדרט והשתילים, גודלם, לוחות הזמנים לייצורם, מקו

 שנקבעו. 

 (שתילת שתילונים )"פלגים"

לקראת השתילה יש ליישר סופית את הקרקע. פני הקרקע יהיו ישרים, אחידים ומתאימים לשתילה. יש לוודא  – הכנת הקרקע

 ילה בחוטי סימון.שלא נמצאת בשטח צמחייה פולשנית. יש לסמן את שורות השת

במקומות בהם הוחלט על שתילה בפיזור אקראי תבוצע השתילה רק לאחר תיאום, והנחייה של אדריכל הנוף. קדח השתילה 

מגובהו. בקדח השתילה ימולא דשן מלא בשחרור מבוקר  1.2יוכן באמצעות דקר שקוטרו תואם את קוטר הפלג ועומקו פי 

 סמ"ק קומפוסט. 25גרם מעורב  ב  1ו ש"ע, חודשים "מולטיקוט" א 2-6ל  17:9:57

 0 – 6אינטש. השתילים יוכנו  1.2X"1.2הפלגים יוכנו בתבניות "חישתיל" בקונוס שגודלו המינימלי של " – הכנת השתילים

גיאופיטים". גוש השורשים יהיה מלא ומבוסס כך שבעת חילוץ הפלג -שבועות לפחות לפני השתילה ושנתיים עבור "פלגים

פי סוג הצמחים ויכילו רק -ית ישמר הגוש שלם ויציב. המגשים המכילים את השתילונים בתבניות )מגשים(, יסומנו עלמהתבנ

 סוג אחד בכל מגש. 

יש לתכנן שהשתילונים אשר יסופקו לשטח ישתלו עד לסיום אותו יום ולא יישארו עודפי צמחים בשטח ליום הבא. דישון יינתן 

 "ח "איש מקצוע".לפי הנחיית המפקח, ולפי דו

. שיעור קליטה מתחת לערך זה יחייב את 95%שיעורי הקליטה המינימאליים, בתום חודש, יהיו   –שיעורי קליטה וביצוע חוזר 

 הקבלן לביצוע חוזר של השתילה על חשבונו.

 זריעת צמחי בר

יש לנקות את כל שטחי הזריעה לאחר יישור הקרקע ותיחוחה, לפני ירידת הגשמים וקודם לתחילת הזריעה  – הכשרת קרקע

 מעשבים נראים לעין, וצמחייה פולשנית.

תבוצע במועדים המתאימים ביותר לכל סוג, תוך התחשבות בהעדפת הסוגים למזג האוויר, לטמפרטורה מתאימה  – הזריעה

ויים באופן סביר, להצצה וכדומה. בתוכנית הזריעה שלו יתחשב הקבלן בגשמים כבדים, בנמלים ובציפורים, או בגורמים צפ

נביטה(. הזריעה תבוצע ידנית, או מכאנית )ע"י  05%העלולים להשפיע על הזריעה לרעה. התוצאה המצופה )לא פחות מ 

 מזרעה(. יש להקפיד על הצנעה עמוקה של הזרעים. יש להגיש לאישור המפקח את שיטת הזריעה.

 ( HYDROSEEDINGזריעה בהתזה )

(, מייצב MULCHהמרכיבים הבסיסיים הבאים: חומרי חיפוי ) 3לזריעה בהתזה תכלול את כל תערובת  – תערובת הזרעים

(STABILIZER וזרעים. תערובת הזרעים תכלול זרעים לפי רשימה שתוכן ו/או תאושר ע"י אדריכל הנוף בלבד. בהעדר )

 ק"ג זרעים לדונם. 1.2הנחיות אחרות התערובת תכלול תלתן חקלאי, אספסת רב שנתית בחלקים שווים מינימום 

חומרי החיפוי יהיו כאלה שיאפשרו חדירת מים לקרקע מחד ותחלופת גזים מאידך. אין להשתמש בחומרים  – חומרי החיפוי

העשויים ליצור קרום קבוע שימנע התפתחות צמחיה. חומר החיפוי יהיה מחומרים מתכלים שיבטיחו התפרקות ללא השארת 

 חודשים. 15-עקבות בתוך כ

יהיה מחומרים מתכלים ויכיל דשן לשחרור איטי. המייצב יאפשר חדירת מים לקרקע מחד ותחלופת גזים מאידך,  המייצב

ובשום אופן לא יהווה דבק או חומר אטימה שימנע חדירת מים לקרקע. לחלופין המייצב יכול להיות תערובת של פולימרים 

 )מסוג המאושר לשימוש ע"י מע"צ כמייצב קרקע( עם דשן.

הינה לכיסוי השטח בצמחיה שנזרעה ואחזקתה למשך שנה לפחות, שנת אחזקה תימדד החל מכל זריעה  – יות המבצעיםאחר

חדשה. אחריות זו כוללת התאמת חומרי הייצוב והזרעים לסוג הקרקע, וכוללת בדיקות קרקע. הדברת עשבים בלתי רצויים, 

קטלון, טומהוק, -אפ, בסטה, דו-ים המורשים לשימוש הם: ראונדבאמצעים כימיים מכאניים ובניכושים ידניים. קוטלי העשב

גול. או שו"ע. במקומות בהן לא נקלטה הצמחייה תבוצע עבודה חוזרת. במידה ויש איחור או עצירת גשמים, ידאג הקבלן 

 להשקיית עזר ידנית או אחרת על חשבונו עד גמר נביטה והתבססות.

 העתקה ונטיעה מחדש של עצים
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כל העבודות כמו הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה, יבוצעו בזהירות מרבית. בעת הוצאת ונטיעת עצים  – וזהירותשמירה 

גדולים יש להקפיד לא לפגוע בגזע, ענפים ושורשי העץ ובשתילה, שעומק השורשים וצוואר השורש יהיה זהה לגובה שהיה 

 במקומו הקודם. 

ם כן נאמר אחרת. יש לוודא את עמידתם בזקיפות גם לאחר מס' השקיות. העצים ינטעו אנכית לקרקע, אלא א –הנטיעה 

במידת הצורך, יעוגנו העצים בצורה מקצועית ע"פ הנחיות המפקח. שבוע לפני יום ההעתקה ישקה הקבלן את העצים השקיית 

 רוויה. 

 . יש לזמן את המפקח ליום העתקת העצים לשם פיקוח על העבודות. העבודה לא תחל עד להגעתו

 צד צפון יסומן על העצים המועתקים )הסימון יהיה כתם קטן בצבע אדום לאחר הלבנת נוף העץ( והם ישתלו בהתאם לכך.

ס"מ. החפירה סביב לגוש תבוצע  05מ' ועומקו  1.2העצים המועתקים יועברו בגוש עטוף ביוטה לחה. קוטר הגוש יהיה לפחות 

עשה בהדרגה. גוש השורשים ירוסס ב"בנלאט" ייעטף ביוטה לחה ויוצא בזהירות שבועיים לפחות לפני ההעברה. ניתוק הגוש יי

 ע"י מנוף. 

 טרם ההעתקה יש לבצע גיזום מקצועי לעץ. הגיזום יבוצע כשלושה שבועות לפני יום ההעתקה. – הכנה

ימרחו במשחת עצים, "לאק מנוף העץ יגזם. גזעי העצים יולבנו ב"ילבין" ומקומות הגיזום  1/5עד  1/3 -בכל מקרה לא יותר מ

 באלזאם" או ש"ע. 

 עבודות הגיזום ייעשו בידי "גוזם מומחה" )נושא תעודת "גוזם מומחה" של משרד החקלאות(.

 1 -העצים יועברו מהר ככל שניתן לבורות הנטיעה החדשים )בכל מקרה, לא יעברו מרגע העקירה ועד לרגע הנטיעה יותר מ

 שעות(.

ס"מ(. ביום הראשון ימולאו  35ס"מ עם דפנות מוגבהות ) 165לאחר הנטיעה, יבצע הקבלן גומה בקוטר  – אחרי הנטיעה

 שבועות לאחר ההעתקה.  3 -ליטר לפחות. השקייה שניה באותה כמות של מים לפחות לא יאוחר מ 155הגומות מים בכמות של 

בלן אדמה מאושרת למילוי החסר, עד קבלת אחידות במקרה של שקיעת אדמה סביב העץ עקב ההשקיות התכופות, יספק הק

 עם גובה האדמה המקומית. 

עץ שלא ייקלט, ע"פ החלטת המפקח, יסולק לאתר מאושר ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהא חייב לרכוש עץ  – אחריות

זה תהא על הקבלן. לבלוב מילואים במקומו בעל קוטר גזע ונוף דומים ולנטעו במקום. אספקה, נטיעה ואחריות הקליטה לעץ 

 ס"מ ייקטם. 12 -שיגיע לאורך כ

 סימון ואיסוף גיאופיטים

גיאופיטים וצמחים בעלי אברי אגירה יאותרו ויסומנו בסקר מקדים שיערך במהלך החורף. הסימון ייעשה ע"י יתדות  – סימון

בע והגנים. כל העזרה הנדרשת לביצוע מתכת צבועות בראשן שינעצו בשטח ועל גבי מפות. הסקר יבוצע בתיאום עם רשות הט

סקר זה כולל תשלום לרט"ג עבור קבלת אישורי החפירה, תוגש ותמומן ע"י הקבלן. לאחר סיום פעולות הסימון יערך סיור עם 

אדריכל הנוף וגורם מקצועי מטעם המזמין לאישור. לפי הנחיותיהם יבוצע שיפור או שינוי במקרה שהאיסוף יבוצע במיידית, 

 צורך בסימון מוקדם. אין 

לאחר ביצוע הסקר ו/או כשלב מקדים לעבודות החישוף יבוצע איסוף פקעות / גיאופיטים מחלקות עשירות בפקעות  –איסוף 

ובצלים, כפי שייקבע ע"י אדריכל הנוף ו/או עפ"י תוצאות הסקר. האיסוף ייעשה בעונת התרדמה או לאחר הנצה מלאה של 

עם לוח הזמנים של עבודות העפר. האיסוף, האחסון, הגידול והשתילה יעשו ע"י עובדים להם ידע הגיאופיטים, בקצב ובתיאום 

קודם ומוכח בטיפול מסוג זה בגיאופיטים מן הבר. האזור יסומן והחומר יאסף בעבודה משולבת של טרקטור עם כף ועבודה 

ס"מ, והגיאופיטים יבוררו מתוכה  35חית עד ידנית. לחילופין, יעורם במקום חומר החישוף מהאזור המסומן, בערימה שט

באמצעים ידניים ומבניים, הכל ע"פ הנחייה. החומר ייאסף לארגזי פלסטיק אחידים מחוררים ומאווררים בערום שאינו עולה 

 ס"מ. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים, כדי להגן על החומר הצמחי ולהביאו לשתילה ביום בו החומר נעקר, כשהוא 12על 

טרי, רענן ובמצב בריא. אין לדחוס, לשבור לקרוע או לפגוע בחומר הצמחי בכל דרך שהיא. הגיאופיטים ייטמנו מייד באזורים 

ק"מ ממקום איסופם. ע"פ תנאי מזג האוויר, מצב ההתעוררות של הגיאופיטים,  2המיועדים לנטיעה או באזורים לשימור עד 

 קוב לדונם כל אחת.  15השקיות עזר נוספות,  1-5אחר השתילה ועד והנחיית המפקח תינתן השקיית עזר מייד ל

 עודפי העפר מחלק זה יישמרו בנפרד ויפוזרו כאדמת חיפוי בכל מקום בו יורה אדריכל הנוף או המפקח. 

 המדידה: דונם לאיסוף ושתילה מיידית.

 התשלום: כולל ביצוע הסקר וסימון וכל האמור לעיל. 
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בכדי ליצור התאמה בין לוח הזמנים לביצוע עבודות השיקום הנופי ומועד איסוף הגיאופיטים,  – םגידול ואחסנת גיאופיטי

ייאסף החומר לצורך גידולו, כולל שתילה במיקום זמני ועקירה חוזרת לצורך שתילה בשטח הפרויקט או איחסונו ושתילתו 

, בכמות, בהרכב ובמקום שייקבע על ידי המפקח / החוזרת וחוזר חלילה, זאת עד למועד אספקתו מחדש ישירות בשטח, במועד

אדריכל הנוף. האספקה של הגיאופיטים תיעשה בתקופת התרדמה. פירוט אמצעי האחסון, הגידול ומיקומו וההובלה לשתילה 

 ולאספקה יוגש לאישור המפקח / אדריכל הנוף. 

 שנים. 3המדידה: דונם לאחסנה וגידול עד 

  התשלום: כולל כל האמור לעיל.

 

 אחזקת גנים – 42.25

הקבלן אחראי, לתקינות ולשלמות מערכת ההשקיה, לקליטה של העצים והשתילים, להתפתחותם ולאחזקתם התקינה במשך 

"אחזקת גנים" במפרט הטכני הכללי לעבודות  11.2כל תקופת האחזקה. הטיפול ואחזקת הצמחייה יבוצעו לפי הנחיות פרק 

עבודות באחזקת הגן" בהוצאת האגף לשלטון ולמנהל מקומי, משרד הפנים והארגון לגננות משרדי( ולפי מסמך "-בניה )הבין

 ולנוף בישראל.

חודשים, מיום המסירה של האתר כולו, לקליטה מלאה ולהתפתחות  3כחלק ממחיר השתילים יהיה הקבלן אחראי במשך 

ריות הקבלן, יחושבו לפי חודשים, שימנו מיום תקינה של הצמחים. במקרים בהם קיים סעיף אחזקת גנים נפרד, הטיפול ואח

 גמר האחריות הכלולה, במחיר העצים והשתילים, כמפורט לעיל. 

העבודה כוללת: בין היתר: הכנת ספר )מדריך( אחזקה ואישורו ע"י המפקח; השקיה; עידור וניכוש סביב העצים והשתילים 

פקח לטפול נאות בעצים. ההשקיה תבוצע בהתאם לצרכי אחת לחודש; כיסוח בחרמש מוטורי כל פעולה שתידרש ע"י המ

השתילים, עפ"י טבלת השקיה של מתכנן ההשקיה ועפ"י הנחיות המפקח. )התשלום עבור מי ההשקיה יחול על הקבלן(. במקרה 

בעצים  של גשמים תופחת ההשקיה, לפי הנחית המפקח. עצים ושתילים שלא יקלטו או שיתנוונו יוחלפו ע"י הקבלן, על חשבונו,

 ובשתילים זהים ובגודל ובסוג ויחייבו את הקבלן בתקופת טפול ואחזקה ואחריות נוספת כנ"ל. 

בתום תקופת האחזקה תיערך בדיקה של שטחי הגינון. במידת הצורך, תבוצע מידית השלמה והחלפה של כל הצמחים והעצים 

 בלן.שלא התפתחו באופן תקין ו/או לא יראו בריאים ושלמים, על חשבון הק

V:\5555מרץ  1א. מפרט טכני מיוחד, כביש \מפרט טכני\1613, 510קריית אתא, גבעת הכלניות, כ\תכתובת לפי פרויקטים.doc 

 

 עצים והעתקות מפרט הנחיות לשימור 
 

 הקדמה:

 ככלל, מפרט שימור העצים יישומם על בסיס שלבי התקדמות הביצוע. .1

ובתיאום  בתום השלמת יישום מפרט השימורכריתות העצים יבוצעו בתיאום עם אגרונום מלווה התוכנית  .5

 לאחר קבלת רישיונות.

 אין להתקדם בשלבי ביצוע טרום מיגון העצים ואישור האגרונום המלווה. .3

 

 כללי:

פורסם על ידי המבוסס על עקרונות שימור עצים בסביבת פיתוח אשר מפרט לשימור עצים  מסמך זה הינו .1

 בנוסף להנחיות הפרטניות הניתנות בשטח. זה פקיד היערות במשרד החקלאות. יש לפעול בהתאם למפרט

יהיה בהכשרתו  במסגרת פרויקט זה,שימור עצים  בקרה עבור לצורך ,נציג הקבלןמודגש כי  .5

 . אגרונום/הנדסאי נוף בעל ניסיון מוכח בתחום

 או התאמות למפרט זה בהתאם לממצאים בשטח. הקבלן המבצעבסמכות המפקח בשטח לבצע שינויים ו/ .3

אשר ידרשו לטיפול  את פרטי בעלי המקצועות ,, טרום תחילת העבודותלאגרונום המפקחיגיש לאישור 

 ומנהל עבודה. , גוזם מומחה )מוסמך משרד החקלאות ובעל היתר לעבודה בגובה( -ושמירה על העצים 
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לדרוש  במידה הצורך, ניתן יהיה .ו/או לא לאשר את העסקתם בסמכות המפקח ו/או העירייה לאשר .1

 .במהלך ביצוע העבודה בכל שלב, מכל סיבה שהיא, החלפת העובדים,

מהגזע יש לזמן את המפקח  מטר 1 -מבכל מקרה שיש צורך בבצוע חפירה בסמוך לעצים במרחק הקטן  .2

 .עפ"י הנחיותיו ולבצע עבודות

כלשהוא בעץ ו/או חלקיו ) כולל שורשים ( ללא תאום ופיקוח צמוד של אין לבצע כל פעילות הכוללת מגע  .6

 .המפקח

בכל מקרה של פגיעה בעץ, בין אם בשורשי העץ או בסביבת גידולו הקרובה, ובין אם בנופו, על מנהל  .7

 העבודה

 בשטח לדווח מידית לגוזם מומחה המפקח

 הנחיות פרטניות לטיפול לשמירה על העצים:

המוגן בשטח שבו מתבצעת העבודה יגודר באמצעים זמניים קשיחים למניעת כניסת כלי אזור השורשים  .1

עבודה כבדים והשלכת פסולת עבודות פיתוח ובניין, העלולים לגרום להידוק השטח או לפגיעה מכנית 

(. האופן שבו השטח יגודר ייקבע ראה פירוט ותיאור סכמטיים בהמשך המפרטבאחד או יותר מחלקי העץ )

 .במסגרת תכנית העבודה המפקחע"י 

 באזור השורשים המוגן לא תותר הקמת שטח התארגנות, עירום פסולת ואחסנת חומרים למיניהם או דלק. .5

אם לא מתאפשר גידור בתחום אזור השורשים המוגן כאמור לעיל, גזע העץ יוגן מפגיעה מכנית בשתי  .3

ו: בד יוטה, יריעה גאוטכנית, צינורות עטיפת הגזע ביריעה זמנית כמ -שכבות: הראשונה )על הגזע( 

 .הצבת גדר כמו איסכורית, פח גלי וכד' -שרשוריים, צמיגי מכונית וכד'; השנייה )על היריעה( 

 לעיל( יוצב באופן בולט שלט אזהרה המתריע מפני פגיעה בעצים.  3-ו 5באזור העבודה )כאמור בסעיף  .1

מצב כל עץ המיועד לשימור לפני תחילת העבודות ויתאים באופן פרטני  יבדקו המפקח והאגרונום המלווה .2

 .ביצועה בהתאם להנחיות אלה ושיקול דעתו המקצועית את סוג העבודה ואופן

 :פירוט נוסף סימון והגנה פיזית על העצים .6

העצים המסווגים לשימור, העתקה וכריתה יסומנו בטרם תחילת העבודות בשטח. אין לאפשר כניסת  .א

 טח.מסוג כלשהו או לבצע עבודות בסמוך לעצים לפני סימון סיווגי העצים בש רכב כלי

 .משרד החקלאות מטעםגוזם מומחה  ע"יביצוע הכריתה והעתקה יעשה רק  .ב

)במידה הצורך ולאור תנאי  מ' 1.2כל העצים לשימור יעטפו בפח איסכורית עד גובה   –הגנה על העצים  .ג

עץ )לא ישירות על  שכבת בד גיאוטכני או לוחות ועל גבי יותר(השטח ניתן לדרוש גם הגנה גבוהה 

ל או לחלופין מ' לפחות מהגזעים על גבי מוטות ברז 2הגזע(. רצוי לקבע את פחי האסכורית במרחק 

 .הפחים יוסרו רק בגמר העבודותבמקסימום הניתן בהתאם לסביבת בסיס העץ. 

עצים גדולות ככל האפשר בכל מהלך כדי למנוע  רצוי לגדר ולבודד קבוצות -הגנה על קבוצות עצים  .ד

 .של כלים כבדים סביב העצים בזמן העבודות תנועה

ככלל, יש צורך בהשקייה העצים, טרום העבודה ובזמן העבודות. לאחר ביצוע פגיעה במערכת השורשים,  .7

 יש לשנות את מספר ההשקיה )להגביר או להפחית( על בסיס הנחיות אגרונום מפקח.

תוך שורשים לצורך החפירה בתחום אזור השורשים המוגן תיעשה באמצעות טרנצ'ר, מחפר עבודת חי .0

סילוני או עבודת ידיים בלבד, ובליווי צמוד של גוזם מומחה, לתיקון חתכים בשורשים ולטיפול בחתכים 

ס"מ, כולל ריסוס בחומרים פונגיצידיים במידת הצורך ומריחת משחת גיזום, בהתאם  3-5שקוטרם מעל 

 .להנחיות היועץ האגרונומי

שעות. בפרק זמן זה על הקבלן לדאוג לכסות  15-לא תותר השארת מקום החפירה או החציבה פתוח יותר מ .9

שורשים גלויים בבד יוטה או כותנה רטוב או בכל אמצעי אחר למניעת התייבשות או פגיעה אפשרית 
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מפגע בטיחותי לעוברי אורח, בהתאם בשורשים החשופים; וכן לגידור ולשילוט האזור החפור למניעת 

 .להנחיות היועץ האגרונומי וליועץ הבטיחות בפרויקט

חודשים על תקינות העצים שבסמוך להם בוצעה העבודה, לרבות  15היזם והקבלן המבצע אחראיים לפחות  .15

 פעולות אחזקה, השקיה, הזנה או כל פעולה אחרת אשר יורה עליה האגרונום.

 

 :עבודות פוגעניות בסמוך לעציםאיסור ומניעת ביצוע 

 מהעצים, ללא תיאום מראש בכתב עם המפקח.  מטר 1לא יתבצעו עבודות בכל תחום העצים המוגן, בטווח  .1

 :העבודות הפוגעניות הבאות אסורות בביצועכל  .5

 ית.עקירה פירוק וחפירה של יסודות, שבילים ותשתיות אחרות באמצעות כלים מכאניים ועבודה ידנ 

 צורך שהוא כגון: ביסוס יסודות, תעלות, תשתיות, חפירה בעומק שטחי כגון חפירה ידנית חפירה לכל 

 .שמתבצעת לצורך הטמנת צנרת גינון

  כל שינוי מפלסי הנעשה בכלים כבדים –פינוי עודפי אדמה או ביצוע עבודות בכף טרקטור 

 קידוח כלונסאות מכל סוג גם לצורך ביסוס מתקנים בחצר. 

 ס"מ ומטה 2ס"מ, גריעה מפלסית של 12 וספת אדמה מעל ינוי מפלסי בתש. 

 העמסה ופריקה של חומרים או ציוד בסמוך לעץ. 

 ידוק אדמה במהלך עבודות זמניות או קבועותה. 

המפקח לאשר בכתב קיומם של מערומים ואזורי פריקה והעמסה בסמוך לעצים המסווגים לשימור.  על .3

וגם בנוף הנמוך והגבוה של העץ. יש להתחשב בעצים לשימור אלה עלולות לפגוע בבית השורשים  עולותפ

 .מנופים ועגורנים בעת הפעלת

העץ, כגון חפירה, פינוי עודפי אדמה ושינוי בסיס מ מטר 1-מומלץ כי כל העבודות הפוגעניות בטווח הקטן מ .1

 .יעשו לפחות בשלביהם הראשונים בפיקוח צמוד של המפקח מפלסי

 

 :גיזום

 להגבהת נוף כדי למנוע נזקים בעבודה ולמטרות אחרות יתבצע על ידי גוזם מומחה. הגיזוםגיזום העצים  .1

 .יתבצע על פי ההוראות הכלליות של משרד החקלאות ובהתאם לכל הנלמד והמקובל בקורס גוזם מומחה

 .ואישור המפקח כל עבודות הגיזום יתבצעו לאחר קבלת הנחיות פרטניות מהאגרונום .5

 לקיים לפחות הוראות הכרחיות אלה בכל גיזום שיתבצע כולל גיזומי עיצוב ובטיחותעל הגוזם המומחה  .3

 :שידרשו עם התקדמות העבודה

 .כדי להפחית משקל יש לגזום ענפים החורגים מחוץ למסגרת הכללית של העץ .א

יש לדלל ולהסיר ענפים לפי הסדר הבא: ענפים חולים ויבשים, ענפים שבורים, ענפים בזווית חדה,  .ב

 .מצטלבים, ענפים עקומים ענפים

כל הענפים האלה ייגזמו מבסיסם בלי להשאיר זיזים, החתך יהיה חלק ללא קריעת קליפה וללא סדק.  .ג

 .כאילו לא גזמו אותו -השאירו בו זיזים  עץ אשר

מנת למנוע פצעים גדולים על שלד העץ במקרה של ענפים עבים, יש לשקול קיצור ענף והורדת -על .ד

 .גיזומו מבסיס השלדבמקום  משקל

 .יזום יתבצע כך שהעץ יישאר מאוזן לכל הכיווניםהג .ה

 .ס"מ25יש למרוח במשחת עצים על פי הוראות המפקח כל חתך בענפים שקוטרו גדול מ  .ו

 .שנראים רק במבט גובה /כשליםגיזום תיקון פגמים עבורדגש מיוחד  יש לתת .ז
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 : השקיה, דישון והגנת הצומח

 . תבוצע השקית העצים –י חסר לעצים ו/או עפ"י דרישת המפקח בכל מקרה בו יזוהו סמנ .1

 .באחריות המבצע תאום אספקה והתקנת חיבורי מים לצורך ההשקיה .5

יש לוודא קיום מערכת השקיה רצוי קבועה. פרט מערכת השקיה קבועה עמיד יותר מפרט השקיה על פי  .3

 הצורך.

 או טפטוף מקובעים על גבי צינורות ניידים (.) כגון שימוש במערכת זמנית בצינור גן, ממטרה ניידת  .1

על פי הצורך ייעשה שימוש במתזים הקבועים בנוף העץ. מפרטים מדויקים יינתנו בעת הצורך ע"י היועץ  .2

 המקצועי

 –העצים  לרבות בקר השקיה ,צנרת טפטוף ו/או התזה לצורך השקיה סדירה של -האביזרים הדרושים  .6

 .בתאום ואישור המפקח

שחרור בדשן  או לחלופין ע"י קומפוסט דישון –בו יזוהו סמני חסר לעצים ועפ"י דרישת המפקח בכל מקרה  .7

 .לאחר יישום הדשן תבוצע השקיית רוויה לעץעל פי הנחיות אגרונום מפקח. איטי 

 .עצים חולים ו/או הנגועים במזיקים יטופלו עפ"י הנחיית המפקח .0
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 קירות תמך מקרקע משוריינת – 43פרק 
 
 

 תאור כללי  13.51

 -13פרק  -. קירות תמך מקרקע משורינת יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראלא

"קירות תמך מקרקע משורינת" . ובתוספת הדרישות  1635"קירות תמך מקרקע משורינת ", ובהתאם לדרישות תי 

 המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.

. תכנון מפורט לביצוע קירות תמך מקרקע משורינת , לרבות חישובים ותכניות ייצור מפורטות, יעשה ע"י מתכננים מטעם ב

הקבלן ובאחריותם על בסיס התכנון המפורט של המתכנן והאדריכל מטעם המזמין )מתכננים מטעם המזמין( ויוגש לאישור 

 13רט במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל פרק מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם המזמין. הכל כמפו

 הנ"ל.

. התכנון המפורט לביצוע יכלול בין היתר את האלמנטים הטרומים של שיטה שנקבעה ואושרה על ידי מנהל הפרויקט ג

ל אלמנטים והמתכננים מטעם המזמין, רכיבי עבודות העפר מערכת הניקוז עבור קירות תמל מקרקע משורינת, פרישה ש

טרומיים ופרטי גמר פני בטון של האלמנטים הטרומים, הגלויים לעיין בלבד לפי דרישת האדריכל, כחלק אינטגראלי של 

 ייצור האלמנטים.

, בהתאם לדרישות המפרט הכללי 1635. כל עבודות העפר עבור קירות תמך מקרקע משוריינת יבוצעו בהתאם לדרישות ת"י ד

"עבודות עפר" ובהתאם  21.55מקרקע משורינת" פרק  ך"קירות תמ – 13של נתיבי ישראל פרק לעבודות סלילה וגישור 

 , כולל החלפות קרקע במידה וידרשו . 21.5לדרישות המשלימות המפורטות במפרט מיוחד זה בפרק 

ודות סלילה והמפרט הכללי לעב 1635. מערכת הניקוז עבור קירות תמך מקרקע משוריינת תבוצע בהתאם לדרישות ת"י ה

 "עבודות ניקוז ומניעת סחף" 21.52פרק  –וגישור של נתיבי ישראל 

. עם התחלת ייצור האלמנטים הטרומיים הראשונים של קירות תמך קרקע משוריינת יבצע הקבלן במפעל טרומי קטעי ו

ר מנהל הפרויקט דוגמא של האלמנטים הטרומיים, לרבות גמר פני בטון של האלמנטים , הגלויים לעין בלבד, לאישו

 והמתכננים מטעם המזמין.

 ורטים בחתכים הטיפוסים כאשר סיווגם:פסוגי קרקע משורינת מ. ז

יבוצע במקומות  -קירות קרקע משורינת שחזית הקיר נשארת עם אלמנטים סופיים המהווים את חזית הקיר שתישאר( 1

 .כאשר הקירות גובלים עם שצ"פים

ינון שיבוצע אדמת ג ו/או קירות קרקע משורינת שיהיו בה אלמנטים סמויים שבעתיד יוצמד אליה חניונים ו/או מילוי  ( 5

 יבוצע במקומות שבהם הקירות גובלים עם בינוי. –ע"י היזמים 

 מערכותבגבהים מותאם למפלס  35 -בכל מקרה חלקו העליון של הקיר יהיה מבטון מזוין כמפורט בפרט  מבטון ב( 3

 .כמתוכנן

 יד יושלם ציפוי אבן ע"י קבלן אחר.יש לקחת בחשבון שבעת םבאלמנטים הסמויי( 1

 .מוכנים לעיגונם על הקירות יש להשאיר מיקום למעקות ו/או גדר זמנית ( 2

 

 דרישות משלימות  13.55

תוכניות ולמפרט זה. האלמנטים קירות תמך מקרקע משורינת יהיו אלמנטי בטון טרומיים טיפוסים המבוצעים בהתאם ל א. 

ייוצרו במפעל בעל תו תקן לייצור כבישטים מבטון טרום. ובתנאי שהמפעל יאושר על ידי מנהל הפרויקט. אין להתחיל 

 בייצור האלמנטים לפני קבלת אישורו של מנהל הפרויקט.

 "מוצרי בטון טרום" – 3האלמנטים הטרומיים יעמדו בדרישות המפרט הכללי של הועדה הבית משרדית פרק  ב.

פרישה וסוג הגמר של אלמנטים טרומיים יהיה כמפורט בתכניות המפורטות שיוכנו ע"י הקבלן ויקבלו אישור לפי דרישת  ג. 

 האדריכל מטעם המזמין.

אלמטים טרומים יהיו במידות ובצורה כמפורט בתכניות מאושרות. אלמנטים טרומיים, הגלויים לעיין בלבד, יהיו בגמר  ד. 

 פני הבטון לפי דרישת האדריכל.
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כל אלמנט שאינו סטנדרטי יהיה "אלמנט חלקי" האלמנט יוצר בתכניות הסטנדרטיות, תוך שימוש במעצורי יציקה  ה. 

 מתאימים.

 עובי האלמנטים ייקבעו בחישוב סטטי. ו. 

 מי וביחוד בנקודות הבאות:יש להקפיד על דיוק מירבי בביצוע רכיבי השריון, מיקומם והצמתם בתוך האלמנט הטרו ז. 

 עומק העיגון( 1)

 מידת הרווח להכנסת רכיבי השריון( 5)

 מקבילות החורים עבור ברגי חיבור( 3)

 אנכיות האביזר ביחס לפני הבטון( 1)

 חוזק הקריעה של רכיבי השריון יהיה זהה לכל אורכם, לרבות בנקודת החיבור אל אלמנט הבטון הטרומי . ח. 

 בכל אלמנט יתוכנן מוט ייתוד להבטחת דיוק לצרכי ההרכבה ואביזרים הדרושים לצרכי הרמה. ט. 

לפחות. אלמנטי  15 -מפתן פילוס להשענת אלמנטי הקיר, יהיה ברוחב ובעובי מינימלי המסומן בתוכניות עשוי בטון מזוין ב י. 

הקיר יונחו במרכז המפתן הנ"ל, המפתן יושתת על גבי מילוי מהדק ובעומק מתחת למפלס פני קרקע קיימים ו/או סופיים 

 ורטות המאושרות הנ"ל.ועל פי התכניות המפ 1635בהתאם לדרישות ת"י 

ס"מ, וע"י רצועת שעם או ש"ע מאושר לפי הפרטים  2/2סגירת התפרים תהיה ע"י רצועות ספוג פולאוריתן בחתך  יא. 

ס"מ,  35מ"ר יש לייצור פתח ניקוז ע"י יצירת אי רציפות של אטם הספוג הנ"ל, באורך  1 -הסטנדרטים של היצרן. כל כ

גר'/ מ"ר  355ס"מ, עשוי פוליפרופילן כבוש במשקל  25/55ת בד גיאוטכני במידות  פתחי הניקוז יהיו מכוסים בפיס

 )מודבק( 

 עם יסוד  עובר ומעקה בטון או מעקה פלדה בטיחות הכל כמפורט בתכניות. מבטון מזוין בראש הקיר , יבוצע קיר תומך  יב. 

 אלמנטים ישמר. בכל שלב, יש לבדוק על ידי מודד שהמרחק המודולרי בין צירים של יג. 

 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר  13.51

פרק  –קירות תמך מקרקע משורינת ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה  וגישור של נתיבי ישראל  א. 

"קירות תמך מקרקע משורינת" בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות ובהתאם לתוספות הדרשות המשלימות  – 13

 לן:כלה

מחירי יחידה של קירות קרקע משוריינת יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים בהתאם לדרישות הבטיחות ובהתאם  ( 1)

לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים, קטעים ישרים וקשתיים ו/או מעוגלים ולרבות 

 וצעו בשלבים קודמים.ביצוע חפיות מושלמות בין / עם חלקי העבודות שב

בראש הקיר קרקע משוריינת שגובהם כולל הבסיס הוא ע"פ המפורט בתכניות , כלולים  מבטון מזוין קירות התמך  ( 5)

העליון של קירות מזוין מבטון   במחירי היחידה של הקיר קרקע משוריינת במחושב בין מפתן פילוס ועד ראש קיר תמך 

מ'  5.2ול בין היתר את כל האביזרים , את המילוי המובחר באיזור השריון בתוספת קרקע משורינת. מחיר היחידה יכל

מעבר להם מעבר לזיון הקרקע, עבודות ניקוז הקיר , החומרים המסומנים בתכניות   וכל המלאכות הנדרשים לקבלת 

ע"י מנהל הפרויקט מוצר מוגמר, לרבות התכנון המפורט שיבוצע ע"י המתכננים מטעם הקבלן לרבות אישור התכנון 

 .כל זאת מסווג בכתב הכמויות  והמתכננים מטעם המזמין

הנ"ל מחיר מערכת  13פרק  –בהתאם לתכולת המחירים כמפורט במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל  ( 3)

דה בנפרד הכל כמסווג הניקוז עבור קירות התמך מקרקע משורינת ייכלל במחיר היחידה של קירות התמך ולא ישולם עבו

 בכתב הכמויות 

למען הסר ספק יודגש שכל עבודות העפר והחומרים לקירות התמך מקרקע משוריינת כלולים במחירי היחידה של סעיף  ( 1)

 כולל החלפת קרקע במידה וידרשו. 13.51.5515קיר תמך מקרקע משוריינת בכל גובה 

 מפתן פילוס יימדד לתשלום בנפרד.( 2)

פני בטון של האלמנטים הטרומים של קירות תמך קרקע משורינת, הגלויים לעין בלבד )למעט גמר בטון חזותי חשוף( גמר  ( 6)

במידה והיו כאלה בפרויקט, לא ימדדו לתשלום בנפרד לפי שטח )מ"ר( כתוספת מחיר לקירות תמך קרקע משוריינת 

 בהתאמה לסייווג בכתב הכמויות.
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מבטון בחלק העליון של קירות קרקע משורינת ע"פ הפרט בתוכניות, לא ימדדו לתשלום בנפרד  קירות תמך ו/או קיר כובד ( 7)

 עבודות בטון יצוק באתר(,  55)בפרק 

של המפרט הכללי של נת"י במהדורותו העדכנית,  בכל מקום בו נאמר "עבודות..."  13.59.57.55סעיף  13. יודגש כי בפרק ב

לביצוע העבודות הנ"ל ועבודות והחומרים הנדרשים כוללים במחירי היחידה. כלומר  הכוונה לעבודות והחומרים הנדרשים

 כלל העבודות והחומרים לקבלת קיר תמך מקרקע משורינת בכל גובה גמור ומושלם למצב סופי.

ריון  ולא מ' מעבר לקו חיצוני של השי 5.2. יודגש כי מחיר מילוי באזור השיריון יהיה כלול במחיר קיר קרקע משורין עד ג

 ימדד בנפרד.
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 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה – 44פרק 
 

 כללי  11.55
העבודה מתייחסת עבור ייצור והתקנה של מעקה בטיחות בהתאם להנחיות נת"י "הנחיות לתכנון מעקות בטיחות 

 להולכי רגל" המעודכן ביותר.
 ריתוכים.הפלדה תעבור גלוון באבץ ב"טבילה חמה" לאחר ייצור וגמר 

 יתוך.חיבורי מסגרות חרש במפעל ייעשו בריתוך. לא יותר ביצוע מחברים באתר ע"י ר
 כל הריתוכים יושחזו לפני טבילה באבץ חם כמפורט להלן.

 לשטח.הגדר  של יועץ בטיחות מורשה לגדר לפני אספקת הקבלן ידרש להעביר אישור
 

 גלוון ב"טבילה חמה"   11.53
 

 מפעל הגלוון 11.53.51

החטיבה לגלוון וליפוי  -כדוגמת מפעלי פקר  ISO 9002הגלוון בטבילה באבץ חם יבוצע רק במפעל הנושא תו תקן 

 פלדות בקרית מלאכי או בערד.

 

 כללי 11.53.55

כל הפלדה למסגרות חרש, תהיה מגולוונת בטבילה באבץ חם לאחר ייצור וגמר ריתוכים, כולל כל פחי העזר, 

 י.העוגנים וחומרי הלווא

 

 הפלדה 11.53.53

 הפלדה תהיה מסוג "מתאים לגלוון" כמקובל בשוק.
או פלדה מורגעת  UST 37( Rimmed Steelפלדה בלתי מורגעת ) Din 17100הפלדה המתאימה לגלוון תהיה לפי 

 או פלדות ש"ע. RST 37( Killed Aluminiumבאלומיניום )
 יסודות הבאים אם בנפרד ואם בצורף:הרכב אופייני של פלדות מתאימות לגלוון מכילות את ה

 C   5.52%   -פחמן פחות מ -

  P 5.55%   -זרחן פחות מ -

 Mn  1.32%   -מנגן פחות מ -

 Si 53%   -צורן פחות מ -

 המוצר יהיה מחומרים בהרכב כימי, טיב שטח אחיד.
 

 הכנה לגילוון

הגלוון יש לסדר את סדר בכדי להקטין מאמצי ריתוך בתוך החומר העלולים לגרום עיוות בזמן  .א

 הריתוכים בהתאם למקובל באלמנטים שצריכים לקבל גלוון.

תשומת לב מיוחדת יש לתת לפרופילים וארגזים מפחים מרותכים. יש להימנע מגלוון פחים דקים  .ב

 המחובר לפרופילים בעלי דופן עבה ביחידה אחת.

ל הגלוון בזמן הטבילה באמבט לפי האלמנטים יקבלו הכנה לגלוון על ידי הכנת חורים ומעברים לנוז .ג

 הכללים המקובלים בנושא זה. כל החורים יסתמו בפקקים שיאושרו מראש ע"י המפקח.

 הריתוכים יהיו מלאים, ללא חורים או חללים זעירים העלולים לגרום לנזילת חומצה לאחר הגלוון. .ד

ן באופן שיובטח גלוון יש לתכנן ולהכין את כל הדרוש לתליית הפריטים לצורך השינוע באת הגלוו .ב

 מלא גם במקומות התליה.

 יש לסמן את החלקים באופן שישתמר לאורך כל תהליך הגלוון. .ג

 

 תקנים 11.53.52
פרט לעובי הציפוי שיהיה בהתאם לתקן  1979וגיליון תיקון מדצמבר  1972מאפריל  910הגלוון יבוצע בהתאם לת"י 

 כמפורט להלן. ASTM 123Aהאמריקאי 



170  
 

 
 חומרים לציפוי 11.53.56

 אבץ טהור. 90.2%-לפחות, ויכיל לא פחות מ .G.O.B( Good Ordinaryהאבץ לציפוי יהיה באיכות )
 .5.53%תכולת האלומיניום באמבט האבץ תעלה על 

 
 תהליך הגלוון 11.53.57

י רכיבי הפלדה יעברו ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים )פלקס( וטבילה באמבט אבץ נוזל
 מעלות צלסיוס. 125בטמפרטורה של 

 
 עובי שכבת הגלוון 11.53.50

 .1979, גיליון תיקון מדצמבר 910עובי הציפוי לא יפחת מהנדרש בהתאם לת"י 
 .ASTM 123Aעובי הציפוי לא יפחת מהנדרש בהתאם לתקן האמריקאי 

 
 מראה הציפוי 11.53.59

 הציפוי יהיה רציף וללא פגמים.
 בצבע עשיר אבץ. פגמים קטנים יתוקנו

 
 בקרת איכות 11.53.15

 .ISO 9002תבוצע במפעל שהינו בעל תקן 
בנוסף, יתאפשר למפקח לבצע בדיקות בכל שלבי הייצור ע"פ קביעתו. הקבלן יגיש למפקח את כל הסיוע הנדרש כולל 

 ביצוע הבדיקות.
 

  המדידה לתשלום 11.53.11
 , ישולם לפי מטר אורך.או לקרקע באמצעות יסודות כולל עיגון לקירותבטיחות עבור מעקה 

 מושלם.המחיר כולל את כלל העבודות הנדרשות לביצוע 
 

 כבישים ופיתוח – 52פרק 
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 הקדמה .52.2

 ההוראות הבאות הנוגעות לעבודות סלילה הינם בנוסף להנחיות במפרט הכללי המתייחסות לפרק זה .א
 . 5511במהדורה אחרונה מרס 

יהיה במהדורה העדכנית ביותר וכן כל פרק נוסף מהמפרט הבין משרדי, אשר קשור המפרט הכללי  .ב
 לעבודות נשוא מפרט מיוחד זה.

 תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שכתב הכמויות הינו על פי פרקים וסעיפים של מחירון משרד הבינוי .ג
יצוע יתייחס למפרט (. בכל מקרה הב1909, אשר מתייחסים למספור של המפרט הכללי הישן )והשיכון

 .( 5551)נכון למועד הוצאת המכרז כתב הכמויות המעודכן ביותר הוא מדצמבר  הכללי העדכני ביותר

 תיאור כללי של העבודה .ד

לעיל  מוקדמות והמפורט  55בתכניות, בפרק כרז יבוצעו העבודות כמפורט במסגרת המ (1
 מסמך זה.ב

בודות עבודות הכנה ופירוק, עבודות עפר, עפרק זה מתייחס לעבודות הסדרי תנועה זמניים,  (5
עפר למבנים, מצעים, תשתיות, עבודות ניקוז, תערובות אספלטיות חמות, מעקות בטיחות, 

 צביעת כבישים וריבוד.

 עבודות הכנה ופירוק  .52.8

 כללי .א

עבודות הפירוקים לסוגיהם השונים יסומנו על גבי תוכניות המדידה, ו/או תבוצע מדידת  (1
בכל אופן,  אישור המפקח בכתב לחישוב הכמויות לפני ביצוע העבודה. שדה. יש לקבל את

 לא תשולם כל תוספת עבור הוצאת הפירוקים מהשטח והם כלולים במחיר היחידה.

כל העבודות שלא מפורטות במפרט המיוחד יהיו כמתואר במפרט הכללי ו/או כתבי  (5
 הכמויות.

קים וכל חומר עודף אחר ימוין ויזוהה עודפים של חומרי פסולת, חישוף, עבודות עפר, פירו (3
באמצעות מעבדה בשטח האתר. חומרים שימצאו מתאימים למילוי יערמו בשטח האתר 

 לשימוש עתידי.

חומרים עודפים שבהם לא ניתן להשתמש במסגרת העבודות יסולקו אל מחוץ לשטח האתר,  (1
ך. השגת אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכ

ההיתרים, תשלום כל האגרות הדרושות, וסילוק חומרים אלה הינו באחריותו המלאה 
 והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.

 

 חישוף השטח  .ב

על פני  יבוצע כאמור במפרט הכללי, ו/או עד הגעה ס"מ 82לעומק חישוף השטח  (1
  מחומר אורגני. הנקייטבעית  קרקעהשטח/

 . בכתב גבולות ביצוע העבודה לחישוף יאושרו ע"י מנה"פ  (5

ועירומם או/ו פיזורם בהתאם  על פני השטח ל ניקוי פסולת, פינוי בולדריםהחישוף כול (3
קירת שיחים על שורשיהם תיחשב כנכללת ה. עוהורדת צמחילמקום שיורה המפקח, כולל 

הפינוי כלול  –מאושר  בעבודת החישוף, החומר יפונה מהאתר ע"י הקבלן לאתר פסולת
 במחיר היחידה לחישוף.

 / חציבהולא ניתן לבצע חישוף הקבלן יבצע חפירהו/או סלע באזורים שקיימים בולדרים  (1
 . לאחר הורדת העשבייה הקיימת רק לאחר אישור המפקח בכתב
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 על פי הוראות בכתב של המפקח. רק  החישוף יבוצע בתחומי מילוי ובמקומות נוספים (2

סן בעירום זמני בשטח האתר לצורך  חיפוי חהחישוף ימוין ומיטב החומר ישמר ויאוחומר  (6
בהתאם להנחיות המפקח  בשצ"פ, גינון וכו' בפרויקט זה או בפרויקטים אחרים עתידיים

 וללא כל תוספת תשלום נוסף.

פירוק אספלט בכבישים . 21.1.6.ע"י המפקחרק לגבי אותם השטחים שאושרו מראש לחישוף בכתב  המדידה במ"ר .11
 ומדרכות 

במקומות המסומנים בתוכניות ו/או במקומות שיידרש ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של  .א
 שכבת אספלט קיים בכל עובי שהוא.

 כוללת: העבודה .ב

  כולל סימון גבולות על גבי סקיצה בהתאם. לפירוק אישור של המפקח בכתבקבלת 

  שכבת האספלט.ניסור שולי הקטע, לכל עומק 

 .הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים 

 .העמסה וסילוק הפסולת 

  מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פירוק האספלט בלבד ללא פירוק
 שכבות המבנה.

 העבודה תימדד ותשולם במ"ר ותהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור האספלט. .ג

 כות פירוק מבנה כבישים ומדר .21.5.6

פירוק מצעים, תשתיות ומילוי של כבישים מדרכות ושוליים. העבודה אינה כוללת פירוק  .א
אספלטים, פירוק אבני שפה ופירוק אבני ריצוף. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבתחום 
הפירוק עשויים להימצא מערכות תת קרקעיות. עבודת החפירה כוללת פירוק המבנה עד 

 ראות המפקח. העבודה תהיה זהירה כולל עבודה בידייםלשתית המתוכננת או לפי הו
 .וגישוש

 /ו את חומרי המבנה החפורים )מצעים, תשתיות ומילוי עפר( יש למיין ולסלק מהאתר או .ב
 המפקח בשטח.  להשתמש בו לשימוש חוזר כחומר מילוי בהתאם להנחיות

שפה וריצוף ו/או יש להקפיד על הפרדת חומרי השכבות הגרנולריות מפסולת אספלט, אבני  .ג
אלמנטים לפירוק המצויים בתחום העבודה ולפנותם בנפרד לאתר סילוק או למקום שיקבע 

 במסגרת הסעיף כלולה עבודת המיון לחומרים ולא ישולם על כך בנפרד. ע"י המפקח.

 המדידה במ"ר. .ד

פתיחת כביש ע"י ניסור או פירוק לצורך הנחת תשתית קווית או תשתיות שטח )תאים( והחזרת המצב  .21.5.7
 לקדמותו 

העבודה כוללת את ניסור ופירוק הכביש, החפירה הדרושה, הנחת התשתית, מילוי בטון  .א
,CLSM .סלילת אספלט או משתלבות והחזרת המצב לקדמותו 

ישולם בנפרד עפ"י פרטים וחתכים הנמצאים בתוכניות. בחפירות  CLSMמילוי בבטון  .ב
 רחבות יותר מפרטי התוכנית יבוצע מילוי והידוק רגיל.

כל חומרי הפירוק )אספלטים, מצעים, תשתיות, אבני ריצוף, אבני שפה וכו'( יופרדו, ימוינו  .ג
 ויסולקו כפסולת או יאוחסנו לשימוש חוזר באישור המפקח.

 המדידה במטר. .ד

  CLSM -ילוי בבחנ"מ מ .21.5.0
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במפרט הכללי. המילוי בבחנ"מ יבוצע  21.51.11( יבוצע כאמור בסעיף CLSMמילוי בבחנ"מ ) .א
לסגירת חללים צרים בקרקע או בכבישים קיימים, לאחר שהונחה בהם תשתית תת 

 בהתאם לפרטים שמופיעים בתוכניות.  -קרקעית כלשהי 

ף לאישור מוקדם של המפקח, יאושר רק כפוהשימוש בבחנ"מ במקום במצעים או במילוי 
לא תוכר כל דרישה לתשלום בסעיף זה ללא מ'.  2.5 -במקומות בהם המרווח הוא פחות מ

אישור בכתב מהמפקח + סקיצה על גבי תכנית שממנה ניתן להבין היכן המיקום בשטח 
 .CLSMשבו נדרש שימוש ב

 .המפקח רק לגבי המקומות שפורטו ואושרו מראש ע"י  המדידה במ"ק .ב

 עבודות עפר .52.3

 כללי 21.3.51

שימוש מלא בחומרים המתקבלים בחפירה / מופנית לכך שבכוונת היזם לעשות  תשומת לב הקבלן( 1) .א
 .חציבה ואחרים כמסווג מלבד חומרים שיפסלו לשימוש חוזר

 
(   בניגוד למפורט במפרט הכללי חפירה ללא ציון נוסף הן במפרט הכללי והן במפרט המיוחד בכתב 5)

הכמויות והן בכל מסמך אחר של החוזה פירושה לצורך חוזה זה יהיה כרייה בכל סוגי החומרים 
 . וכמסווג בכתב הכמויות  חפירה , חפירה / חציבה ו/או חציבה בהתאם לקרקע באתר

 
 גבולות ביצוע   .ב

ורות שאילה( בתוואי הכבישים, שצפים  ובשטחי ציבור )כולל ב 510העבודה תתבצע בכל שטחי התכניות תבע כ 
 הכל בהתאם לתכניות ובהתאם להנחיות מנה"פ.

 סוגי הקרקע  .ג

 בוצע  סקר קרקע וביסוס הנתון כמידע לקבלן  (1

מסלע גירי קרטוני קשה, רך, , באתר סוגים שונים של חומרים הכוללים חרסית, חרסית עם צרורות  (5
 חווארי וכו'. ניתן לעיין בדו"ח בדיקות וקידוחים.

בנוסף תכלול החפירה את מיון  סוגי  חומרי חפירה , סיווגם והתאמתם כנדרש לסוגי המילוי כמפורט  (3
 בהמשך  

 סיווג סוגי חומרי החפירה  .ד
תוך הובלתם לשטחים  במהלך ביצוע החפירה יהיה על הקבלן לבצע עבודה של סיווג חומרי החפירה 

 לןכמפורט להשיקבעו לצורך סיווג חומרי המילוי והתאמתם 
 
 מילוי עליון  (1)

קבלים מביצוע חפירה / חציבה בסווג זה של חומרים כולל תהמ A-1או  A-5-1חומרים מסוג 
 מסלע גירי קרטוני קשה / או סלע אחר, לאחר פעולת ניפוי, גריסה ו/או ניפוץ.

 מילוי תחתון  (5)
-A-1 ,A -המסווגים כ כל יתרת חומרי החפירה , או חפירה / חציבה שהם לא חוואר ו/או חרסית

2-6 ,A-4 הכל כמפורט בהמשך 
 
 

 חומר אינרטי  (3)

באמור  15%של עד  555עם אחוז עובר נפה  A  ;6 – A – 1באתר עשויים להחפר חומרים מסוג 
 יהיה שימוש לצורך החלפות קרקע מתחת למבנה כביש בשתית חרסיתית ו/או שימושים נוספים

 .כמפורט 
 צרכי גינון בשצפים חרסית  (1)

 חומר פסול לשימוש חוזר  חוואר  (2)
 

 חפירה  21.3.55
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 סדר ביצוע עבודות חפירה  .א

 על הקבלן לבצע עבודות חפירה ע"פ המפורט בתכניות לרומי התכנון ומותאם לסוגי מבנה המסעה. (1)

במידה והקבלן מגיע לסלע רציף שומר לעצמו את הזכות הפיקוח יחד עם יועץ תכינת המבנה  (5)
 לשנות את עובי מבנה המסעה.

סלעים גדולים יחייב הוצאתם מהקרקע ע"פ קביעת הפיקוח והיועץ ומילוי הבור בחומר גלוי של  (3)
 אינרטי.

מיוחד  מבנה מסעה היברידי בשתית חרסיתית תבוצע החלפת קרקע בחומר אינרטי או ע"י  (1)
 .תכינת מבנה  כמפורט בתכניות בהתאם להנחיות הפיקוח ויועץ

 . חפירה סעיף לפי ישולם קרקע להחלפת חפירה השלמת ביצוע עבור (2)

 'יח במחירי כלול והוא בנפרד ישולם לא עבודה בפיצול הצורך כולל האמור כל עבור (6)

החפירה יסווגו ויבוצעו עירומים לפי סוגים בשטחים מותאמים לכך בהתאם לסיכום מראש  חומרי (7)
 ע"פ סימונים ע"ר תכנית( –)בכל מקרה לא בשטחי מגרשי בניה 

 גינון לצרכי חרסיתות,  אינרטי חומר, תחתון מילוי, עליון מילוי מילוי לסוגי הערימות התאמת (0)
 . חוואר לצורך סילוקם מהאתר 

 חומרי החפירה למילוי  התאמת .ב
 וגריסה ניפוץ,  ניפוי:  עבודות להשלים הקבלן על יהיה, כמפורט קבוצות במספר החומרים סיווג לאחר

 .המילוי לסוגי לנדרש בהתאמה כמפורט החפירה חומרי של
 בהמשך כמפורטעליון  מילוי (1)

  בהמשך כמפורטתחתון  מילוי (5)

 חרסית נקיה מצרורות אבן  (3)
 לשטחי גינון  תועבר

 יבוצע בו שימוש כמפורט בהמשך  אינרטי  חומר (1)

 לסילוק מהאתר  חומרים (2)
 ופסולת אורגנית יסולקו מהאתר  חוואר

 שיפועי מדרונות  שינוי .ג
במילוי ובחפירה/חציבה עשויים להשתנות בהתאם לסוגי על הקבלן לקחת בחשבון ששיפועי המדרונות 

הקרקע ו/או הסלע. במקומות בהם יבוצעו ע״פי התוכניות ברמות )מדרגות עפר( יש לבצע קטע ניסוי 
ולזמן את יועץ הקרקע, והגיאולוג ע״מ לבדוק את סוג הקרקע הקיים ובהתאם להחלטתם להמשיך 

 העבודות המתוכננות.

 עפר הובלות .ד
הקבלן מופנת לכך כי כל ההובלות של עפר יהיו במשאיות ו/או כלים כבדים מקטעי תשומת לב 

חפירה לאיזורי מילוי בין המבנים השונים הכלולים בחוזה זה, הכל כמסווג בכתב הכמויות 
 והתאמה למפורט בכתב הכמויות.

  שלבים מספרציבה חפירה / חפיצול  .ה

 ר  שלבים .לא תשולם לקבלן תוספת עבור פיצול  העבודה למספ (1)

לאור התהליך המיושם של סיווג חומרים , התאמתם, איחסונם , והובלתם למילוי במקומות  (5)
 שידרשו ובסדר העדיפו שיקבע .

 ערימות. מתוךלא תשולם תוספת על הובלות כפולות ו/או הצורך בחפירה נוספת  (3)

 

 אופני מדידה ותשלום  21.3.53
 סווג לשני סעיפים בכתב הכמויות  21.3.55;  21.3.51חפירה כמפורט בסעיפים 

 

 בכ"כ( 52.28.2242)סעיף  סלע רך ו חווארבקרקעות מסוג חרסית,  חפירה .52.3.2

מחיר היחידה כולל הובלה והעברה לשטחי עירום ו/או מילוי ו/או לאתר שפיכה  .א
הצורך פיזור  מאושר בכל מרחק שידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ובמידת

 ס"מ. ההחלטה בגין השימוש בחומר נתונה אך ורק למפקח. 55בשכבות של עד 

חפירה בכל סוגי קרקע כולל חפירות באזורים מוגבלים ליד מתקנים, הסעיף כולל  .ב
 מבנים, גדרות, לרבות חפירה בזהירות בעבודת ידיים במידת הצורך.
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בהתאם להנחיות יועץ תכינת סעיף החפירה כולל החלקת השתית בחומר חווארי  .ג
 מבנה ודרגת הדיוק תהיה בהתאם למופיע במפרט הכללי.

מובהר כי ניתן לעשות שימוש בסעיף חפירה זה עבור קרקעות אחרות שהן לא  .ד
 כדוגמת חומרים מסלע רך שניתן לחפור, ללא צורך בחציבה. חוואר וחרסית

שאושרו ע"י  עבור כל המפרט ישולם במק מדוד בהתאם לתכניות ולשינויים .ה
מנה"פ ושינוי שיפועי מדרונות כנ"ל כולל את ההובלות, החפורות בעירומים, 

 פיזור החומרים בשטחי מילוי ו/או סילוק מחוץ לאתר .

 

 בכ"כ( 2722.52.8חפירה/חציבה )סעיף  .52.3.8

ה, הכוונה היא בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפיר .א
 סוג קרקע שהוא ובכלים מסוגים כלשהם. לחפירה / חציבה בכל

 :כוללת העבודה .ב

 לרבות סלעים, בולדרים, מיסעות ובכל התנאים  חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע
)לא ישולם בנפרד עבור עבודה במי תהום במידה וימצאו, על  לרבות חפירה במי תהום

 .הקבלן לקחת זאת בחשבון(
מתקנים, מבנים, גדרות, לרבות חפירה בזהירות בעבודת חפירה באזורים מוגבלים ליד 

 ידיים במידת הצורך.
 בהתאם  וביצוע קבוצות חומרים בהתאם בעירום זמני בירור החומר החפור לסוגיו

על  – לפי סוגי חומרים עבור העירום להנחיית המפקח. מובהר כי לא יהיה תשלום נפרד
ים חפורים/ חצובים יועברו ישירות הקבלן לקחת בחשבון בעת סדר העבודה שלו שחומר

והקבלן ידרש להשתמש בהם  מאושר ו/ו יועברו מחוץ לאתר למקום שפיכהלאזורי מילוי א
 .בהתאם לצורך

 החציבה כוללות את הפיכת הסלעים לחומרים מסווגים המתאימים למילוי ולא  עבודות
 ישולם בנפרד עבור הטיפול בחומר הסלעי.

על יציבות דפנות החפירות והוא יקבע את שיפועי החפירה  מובהר כי הקבלן יהיה אחראי .ג
שיבוצעו בפועל, על אחריותו הבלעדית. לא ישולם בנפרד כל תוספת עבור ייצוב של הדופן 

 באמצעים שונים או הגנה כלשהי.

שאילה בתחום התכנית, עבור  היזם שומר לעצמו את הזכות לדרוש חפירה משלימה מבורות .ד
ע"פ סעיף חפירה ללא כל תוספת. למען הסר ספק, גבול התכנית הוא  חפירה זו ישולם לקבלן

 גבול הקו הכחול הסטוטורי.

 השימוש בפיצוצים לשם חציבות אסור. .ה

על הקבלן מוטלת האחריות להשתמש בכל אמצעי דרוש בכדי שסביבת העבודה תהיה  .ו
יתוקן על בטיחותית והמבנים, מתקנים, עבודות פיתוח וגינון לא יפגעו. כל נזק שיגרם 

 חשבונו של הקבלן.

בכל מקרה האמור לא יהווה עילה לתביעה כלשהיא לשינוי מחיר היחידה ו/או בקשה 
 לשינוי לו"ז וכו'.

 שימוש במירב חומרי החפירה .ז

בכוונת היזם להשתמש במירב החומר החפור לסוגיו השונים )לאחר מיונו, סיווגו  והתאמתו 
קבוצות וכו'( בעבודות השונות לפי מבנים בהתאם כולל גריסה וניפוץ, אחסנה זמנית לפי 

על הקבלן חל איסור מוחלט להוצאת  –הביצוע של העבודה וכמפורט בהמשך  לגבולות
 חומרים מהשטח ללא אישור מראש של מנה"פ.

ובאחריות  מחוץ לשטח האתר חומרים שאינם מתאימים למילוי אלל העמסה וסילוק
 החומרים. לקליטתלמצוא מקום מתאים ומאושר  הקבלן
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בתחום  לא ראויים לשימוש חוזראשר נמצא כמנה"פ רשאי להגדיר אזור לקליטת החומרים 
. הקבלן יחוייב להעביר את החומרים ולפזרם במידת הצורך הפרויקט ו/או מחוצה לו

בכל אופן, לא תשולם . או במערומים בהתאם להחלטת מנה"פ ס"מ 55בשכבות של עד 
 .וזה כלול במחיר היחידה של סעיף זהור תוספת לקבלן עבור האמ

 מס' פעמים מדידה בהתאם לחפירה שבוצעה בפועל כולל את כל האמור כולל סיווג הובלות  .ח
 במקומות שידרש.ס"מ  55כולל פיזור בשכבות של , חפירות בעירום והבאת החומר למילוי 

 

 סוגי מילוי מחומר מקומי  .52.3.3

 כללי .א

 כמפורט :סוגי המילוי מחומר מקומי יוגדרו 

 מ' מתחת למבנה המסעה  5עד  – עליון מילוי

 מ' מתחת למבנה המסעה 5במילוי גדול מ  – תחתון מילוי

 :ראה חתך טיפוסי כדוגמא לביצוע העבודות בשלב א' כולל התייחסות למילוי עליון ותחתון

 

 החתך הטיפוסי הקובע הוא כמו שמופיע בתכניות.הערה: 

 מילוי עליון  .ב

 גיר וכל סלע אחר  העליון יהיה משטחי חפירה חציבה באתר של קירטון המילוי
ניפוץ והתאמות ר התאמות של גריסה , ועבשיואשר על ידי יועץ הקרקע. המילוי י

כל זה במסגרת חפירה /  א'  ףסעי  52.24.29.28במפרט הכללי סעיף  כמפורט 
 ומנה"פ חציבה על כל המפורט כל האמור ע"פ הנחיות יועץ תכינת מבנה 

 5-1ג ומסו החומר שישמש כמילוי עליון יהיה-A  1או-A קבלים מביצוע תהמ
חפירה / חציבה בסווג זה של חומרים כולל מסלע גירי קרטוני קשה / או סלע 

 אחר, לאחר פעולת ניפוי, גריסה ו/או ניפוץ.

 מילוי תחתון  .ג
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  יהיה בהם שימוש תוך שהם לא חוואר וחרסית  כל יתרת חומרי החפירה / חציבה
 התאמתם של החומרים בהמשך 

לנפות ולעשות את כל לגרוס ועל הקבלן לנפץ ולגרוס על חשבונו את החומר החצוב/חפור, 
 :בהמשך הדרוש להופכן לחומר מילוי העומד בדרישות המפורטות

ולא ממקור  1קטן מעם מדד קבוצתי  -ו A-1 ,A-2-6 ,A-4 -מסווג כיהיה כחומר ה -
 לפי שיטת המיון של אאשטהו ,חווארי 

 מס" 0גודל גרגיר מכסימלי לא יעלה על  -
בתנאי רוויה. ערך המת"ק  2% –ערך המת"ק המעבדתי המינימלי )"מת"ק תכנוני"(  -

 ליבראות 15מת"ק מלאה תחת עומס של  יקבע באמצעות מערכת
 מכסימום 1.5% –שיעור תפיחה בגליל מת"ק )בתנאי העיבוד המתאימים(  -
 שימוש כל שהוא בחומרים ממקור חווארי ו/או חרסיתי לא יורשה  -

 

 אופני תשלום  .ד

 והן בנפרד ישולמו לא ותחתון עליון למילוי החפירה חומרי של ההתאמות כל 
/או ו עליון מילוי בין הבדלה ללא חציבה/ חפירה של' היח במחיר כלולים
 .כמפורט בהתאם לסיווג תחתון

  ישולם בנפרד לפי מ"ק כמפורט במפרט עבור הידוק המילוי בהידוק מבוקר
 .לפי הכמויות של מילוי שבוצעו בפועל  הכללי

  במקומות  בהם יש קירות קרקע משורינת ו/או קירות תומכים ישולם כמפורט
)כמות מילוי מאחורי קירות תומכים שכלולה במחיר הקיר תומך ו/או  בהמשך

 .קרקע משורינת תופחת מכויות המילוי על סוגיהם.(

 

 בכ"כ( 52.8.254חפירת גישוש זהירה כולל חפירה בעבודת ידיים )סעיף  .52.3.4

במהלך העבודה עשוי הקבלן להיתקל בצורך לבצע עבודת חפירה בעבודת ידיים. העבודה  .א
תתבצע כמפורט במפרט הכללי. על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לפני ביצוע 

 עבודת חפירה זו בכתב.

בכל סוגי  /אחרלאיתור תשתיות תת"ק מ2.5 לעומק עד תהיה זהירה הגישוש החפירת  .ב
במידת  ועבודת ידיים, מכשירים לגילוי אל הר, שאיבות עפר באמצעות כלי צמ"ה קרקע
,  הוצאת מפת ע"י מודד מוסמך( רום ומיקום) הקויות , מדידת התשתיותלרבות  הצורך

 .ימון התשתיות בשטחוסמודד עם המדידות 

 .א"במ המדידה .ג

 

 

 בכ"כ( 52.8.262שתית )סעיף הידוק  .52.3.5

על הקבלן לבצע הידוק שתית בתחתית חפירה או/ו לאחר חישוף, ועל פי הוראות המפקח  .א
 ובהתאם לדרישות המפרט ויועץ תכינת המבנה.

הקבלן לא נדרש לבצע הידוק שתית וכמובן לא ישולם לו  סלעבמידה ויש שתית שהיא 
 עבור כך.

 ."רבמ המדידה .ב
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 בכ"כ( 838.52.8)סעיף  עיבוד שתית חרסיתית .21.3.6

תכולת  בהוראת המפקח, בתחתית חפירה או מילוי. הקבלן יבצע הידוק שתית חרסיתית רק .א
 הסעיף: 

ס"מ אחסון החומר, חרישת  55חפירה לעומק כולל –ס''מ  15עיבוד שתית חרסיתית לעומק  
 55שהוסרה)ס"מ הידוקה במכבש רגלי כבש, ומילוי חוזר של השכבה  55תחתית החפירה לעומק 

 ס"מ(, והידוקה במכבש רגלי כבש. כמפורט במפרט המיוחד

 במסגרת סעיף זה כלולות כל העבודות הבאות: .ב

 

 הכנה 
קבלת השטח לאחר חישוף (כולל איזון מצב קיים(. יישור השטח במידה ויש צורך על מנת 

 לעמוד בשיפועים המתוכננים לרוחב.
 

 תיחוח/חרישה 

עם מחרשה חקלאית  416דיר -תיחוח/חרישה יתבצע בעזרת כלי ייעודי בלבד (כדוגמת ג'ון
גדולה מתהפכת(. התיחוח/חרישה יתבצע במידה והחומר המובל לשטח או השתית הקיימת 
אינם ברטיבות הדרושה ו/או ברטיבות אחידה, התיחוח/חרישה יתבצע באמצעות כלי ייעודי 

מ׳. הליך  1.0+1.5שכבה(. תיערך חפיפה בין המעברים של ס"מ (עובי  20בלבד לעומק של 
 התיחוח/חרישה ימשך עד המצב בו יתפוררו רגבי הקרקע.

 
 הרטבה 

זה שלב המפתח לכל פעילויות עיבוד השתית החרסיתית השמנה. תכולת הרטיבות הנדרשת 
נקבעת בהסתמך על בדיקות הקרקע המוקדמות, בהערכת כמות המים לצורך הרטבת הקרקע 
יש להביא בחשבון את אידוי המים בימים חמים. במהלך הידוק הקרקע אין להוסיף מים 
ולכן עדיף לסטות בהערכת כמות המים הנדרשת כלפי מעלה. על מנהל העבודה לשים לב 

 לתקינות מיכלית המים ותקינות מתקן פיזור המים. במהלך הריסוס,
מהירות נסיעה אחידה של מיכלית  יש להקפיד על פיזור מים באופן אחיד על ידי בקרה על

המים. יש לגלגל החומר המורטב מצד לצד באמצעות מפלסת על מנת לקבל רטיבות אחידה 
  (.CAT 16Gאו  CAT 14Gבחומר (רצוי להשתמש המפלסת כדוגמא 

 
 כבישה 

בשלב הראשון של הכבישה, מכבשי רגלי כבש משלימים את טחינת רגבי השתית החרסיתית 
, 815של המים. בשלב זה יש להשתמש במכבש רגלי כבש מסוג קטרפילר ופעולת הערבוב 

לאור צורת השיניים שלהם ומהירותם. הבקרה על מהלך הכבישה תיעשה  825קטרפילר 
בצורה וויזואלית. שתית חרסיתית המעובדת כיאות מבריקה ונראית הומוגנית מבחינת צבעה 

שהשקעים המתקבלים מהטבעת שיני  ורטיבותה. בקרה נוספת על אחידות העיבוד הנה בכך
רגלי הכבש בשתית החרסיתית הנם אחידים בעומקם. במידה ולאחר הכבישה נראה כי 
קיימת תכולת רטיבות גבוהה מדי (טיפות מים בפני השטח), יש לאפשר לשטח פסק זמן 
ל"מנוחה" ולאחר מכן לחדש את הכבישה. יש לבצע את עיבוד השתית לגבהים מדויקים כולל 

 קת השטח בשכבההחל
האחרונה לפני הנחת יריעות במידת הצורך (בשכבות תחתונות יותר אין צורך בהחלקת 

 השכבה). במהלך
ס״מ על מנת להגיע  7-10 -עיבודה של השכבה העליונה, על הקבלן לתת מקדם גובה עודף של כ

 לגובה המתוכנן
י שימוש במגרד באמצעות גרוד השכבה העליונה (המחורצת בטביעות של רגלי כבש) ע"

)scraper) או מפלסת (grader עד למועד כיסויה של שכבה זו בשכבה נוספת או .(
ביריעות/רשתות גיאוסינטטיות חייב הקבלן לדאוג לשמירת רטיבות העיבוד ע"י הרטבה קלה 
ורציפה למניעת התייבשותה והיסדקותה של השכבה. במידה ולפני הנחת היריעות/רשתות 

חו סדקים נימיים, יחליק הקבלן את השטח במפלסת. יש לדאוג לכך גיאוסינטטיות התפת
שמשך הזמן בין סיום עיבוד השכבה העליונה ובין יישום שכבות המילוי מעליה ו/או הנחת 

 רשתות השריון יהיה קצר ככל הניתן.
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 בקרת השכבה המוגמרת 
ר האיכות של לאחר גמר עיבוד השכבה, על פי הקריטריונים שנקבעו לאותה שכבה, יבצע בק

הקבלן בקרה ויזואלית על מנת לוודא שאכן השכבה מוכנה לביצוע בדיקות המעבדה. בשכבות 
התחתונות יפתחו על ידי מפלסת "חלונות" על מנת לאפשר ביצוע בדיקות דרגת הידוק 
ותכולת רטיבות על השטח המפולס. לאחר מכן תוזמן המעבדה ויבוצעו הבדיקות על פי 

. בטופס ההזמנה יצוינו פרטי החומר שעובד כולל 510053-510055יפים סע 51האמור במפרט 
ורטיבות העיבוד המתוכננת. לאחר קבלת  100%ומדד קבוצתי),  AASHTOסוג החומר (מיון 

תוצאות המעבדה, יבצע בקר האיכות של קבלן המשנה בקרה סטטיסטית לתוצאות על פי 
 ובהתאם לתוצאות המתקבלות יחליט אם השטח עבר או לא. 51לפרק  1-4נספח 

במידה ושטח העיבוד עמד בדרישות, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את 
שעות,  24 -שמירת הרטיבות כפי שנמצאו בבדיקות. בכל מקרה, במידה ועבר פרק זמן גדול מ 

בנה הבדיקות שבוצעו כפסולות, ממועד ביצוע הבדיקות האחרונות לשכבה ועד לכיסויה תחש
ותבוצענה בדיקות צפיות ורטיבות חוזרות. במידה והשכבה שנבדקה הינה שכבה אחרונה לפני 

יישום שכבות המילוי ו/או רשתות השריון יש להתחיל בביצוע יישום רשת השריון תוך פרק 
רטיבות שעות מגמר עיבוד השתית הטבעית. בכל מקרה תבוצע בדיקת צפיפות / 48זמן של 

 בסמוך להנחת היריעות.
 

 :קטע ניסוי לביצוע יכלול 
 
 מ"ר. 500-1,000גודל קטע הניסוי יהיה בין  .1

 עיבוד השתית החרסיתית בהתאם לאמור בפרק זה .2

 בדיקות קונבנציונליות 10 -בדיקות גרעיניות ו 10בחלקת הניסוי תבוצענה  .3

 להנחיות לפרק זה.תוצאות הבדיקות שינטלו מתוך שטח הניסוי תנותחנה בהתאם  .4

ס"מ בהתאם  42לעומק של לעבד אותן במידה ותכונות החרסית יתגלו ככאלה שלא נדרש  .ג
למחירים חריגים )לפי  בהתאם)חלק יחסי( לאמור בסעיף היחידה, התשלום יהיה בפרורטה 

 .ממחיר היחידה( 82%מחירון דקל בהפחתת 

 המדידה במ"ר. .ד

 

 בכ"כ( 52.28.2862והתאמתו לחומר נברר  )סעיף  ה ביוספת  עבור התאמת חומר חפירה/ חצת .52.3.7

 כללי .א

 למילוי עליון מילוי התאמת עבור תוספת לקבלן תינתן שידרש במקומות 
 .נברר

 לאמור שהוכשרו החומרים מלוא ניצול לאחר אלא נברר מילוי לאתר להביא יותר לא .ב
 .באתר

 אופני מדידה  .ג

ו/או כמפורט בתכניות ע"פ חתך כמפורט במפרט הכללי לצורך החלפת קרקע מתחת לקירות 
טיפוסי וביצוע בפועל ע"פ הנחיות יועץ  הביסוס ו/או מתכנן תכינת מבנה הכל באישורו של 

 ., שימוש במילוי נברר אחרי קירות ובקרקע משורינת כלול במחיר היח' של הקירמנה"פ

מודגש שחלק מעבודות החפירה / חציבה יפוצלו  - פיצול חפירה / חציבה לשני שלבים .ד
שלב ראשון תבוצע חפירה לרום מתוכנן : שלבים בקטעים מסוימים כמפורטלמספר  

לאחר הגעה למפלס מתוכנן ובהנחה שיש סלע יקויים סיור עם  בהנחה שקיים סלע קשה.
 המתכנן ומנה"פ בו יוחלט אם יש צורך בהשלמת חפירה/ חציבה או השארת המצב כפי
שהוא. במידה והקרקע איננה סלע קשה ורציף ו/או מכל סיבה אחרת יוחלט על המשך 
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יהא לבצע את השלמת החפירה / חציבה ו/או ביצוע שכבה מיישרת  החפירה, על הקבלן
ת וממצעים )יבוצע רק בהתאם להנחיות בכתב ממנה"פ(. כל האמור מתייחס גם לעבוד

 החלפת קרקע במקומות בהם ידרש. 

כל לא תשולם לקבלן כל או יותר עבור פיצול העבודה לשניים או לשלושה  בכל מקרה
 תוספת.

נתון -התאמת המילוי הכוונה גם להתאמת תוצרי החפירה ותוצרי המילוי מעפר מקומי  .ה
 להחלטת מנה"פ.

לא ישולם לקבלן עבור סעיף זה ללא אישור בכתב מהמפקח אשר כולל אסמכתאות  .ו
 קות מעבדה על פי דרישות יועץ תכינת המבנה והוכחות.די, במתאימות לרבות תכניות עדות

 מילוי נברר יבוצע רק במקומות שיורה על כך המתכנן ובהתאם לצורך. .ז

טיפול יהיו מובהר כי יתכן ולא יהיה כלל שימוש בסעיף זה וחומרי החפירה/חציבה לאחר  .ח
 ראויים לשימוש כמילוי ובכך מתייתרת הדרישה לטיפול בחומר החפור/חצוב.

לאחר טיפול בחומר והתאמתו בהתאם לנברר, תבוצע דגימה של המעבדה להוכחה  .ט
 שהחומר מתאים כמילוי נברר.

והם קירות תומכים ובקירות קרקע משורינת לא ישולמו להשימוש במילוי נברר אחורי  .י
 כלולים במחיר הקיר בהתאמה לחתך הטיפוסי.

  

 בכ"כ( 52.3.222מחומר נברר )סעיף  מובא מילוי .52.3.2

 כללי  .א

בסעיף זה יהיה רק לאחר שהתקבל אישור מנה"פ ולאחר שנוצלו כל חומרי החפירה   שימוש
 / ו/או חציבה כמפורט 

הנברר יבוצע כמפורט במפרט הכללי וישולם כמפורט בו רק לאחר אישור של מנה"פ  המילוי .ב
 ולאחר שצויין הקטע בו יבוצע בפועל

 בדיקות כמפורט במפרט הכללי  .ג

 אופני מדידה .ד

 במ"ק לאחר הידוק מבוקר של המילוי לגבי השטחים בהם אושר שימוש זהימדד 

  בכ"כ( 222852.3.מילוי מחומר אינרטי )סעיף  .21.3.9

 כללי  .א

מילוי מחומר אינרטי כמפורט בהמשך יאושר להביאו מבחוץ בתנאי שחומר זה לא התקבל 
 באתר בשלב של חפירה חציבה וקירטון רך.

 כל הטיפול בחומרים 

)עובר  %10-52מחומר נברר )מצע סוג ג'(, אטום "אינרטי" עם תכולת דקים בטווח מילוי מובא  .ב
ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש  55(, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 555נפה 

 )המחיר כולל ההידוק(. 21במפרט הכללי פרק 

 לצרכי החלפת קרקע ישמש חומר אינרטי אטים בעל התכונות הבאות: .ג

 נצ׳אי ס״ס
 מס׳

 אחוז עובר
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75 
19 

  3״
 3/4״

100 
 100־50

 4.75 4# 80-25    
0.075 200# 25-18 

 

 1 -חומר הממוין כ-A  2-4או-A בשיטת אשטהו 

 10%, אינדקס פלסטיות מקסימום  35%ילות מקסימום נזבול ג ; 

  ליבראות. 40תחת  8%לפחות  4%מת״ק מעבדתי מלא מינימלי תחת תחום רטיבות של 

  לצרכי מילוי בסוללות המילוי ישמש חומר מקומי/מובא בעל התכונות הבאות: חומר הממוין
 #3עובר נפה " 100%בשיטת אשטהו  A-2-6ו/או  A-2-4 A-1 -כ

  #200עובר נפה  25%מקסימום 

  ליבראות. זווית  40תחת  10%לפחות  4%מת"ק מעבדתי מלא מינימלי תחת תחום רטיבות של
קפ"ס תחת גזירה ישירה בלתי מנוקזת. מת"ק  10וקוהזיה של  330חיכוך פנימית מינימלית של 

 ליבראות. 40תחת  8%לפחות  4%מעבדתי מלא מינימלי תחת תחום רטיבות של 

  קפ"ס תחת גזירה ישירה בלתי מנוקזת 10וקוהזיה של  130זווית חיכוך פנימית מינימלית של 

 

 בכ"כ( 52.3.242)סעיף  מערמות של חפירה / חציבה של אחרים  מעפר מקומי באתרמילוי   .52.3.22

  כללי .א

הפרויקט היזם שומר לעצמו את הזכות  לעשות שימוש בערימות עפר שבוצעו ע"י אחרים בתחום 
  510בגבולות תבע כ 

 בסעיפי כמפורט הכל החפירה סוגי את יסווג הערמות את הקבלן יחפור זו עבודה במסגרת .ב
 מילוי לסוגי החומר  התאמת תוך חפירה

 מדידה עבור האמור ישולמו ע"פ נפחי החומר שימדדו כחפירה  אופני .ג

לפני כל  באתר המפקח אישור ולקבל הערימות של קיים מצב מדידת לבצע יהיה הקבלן על .ד
 שימוש בחומר זה.

 

 מצעים  .52.4

 בכ"כ( 52.3.222מצע סוג א' )סעיף  .52.4.2

 מצפיפות מודיפייד אאשטו. 155%גרוסה ויהודקו לצפיפות של המצעים יהיו מסוג א' מאבן  .א

 55ס"מ ועובי מירבי  15המצעים יפוזרו יורטבו ויהודקו בשכבות )עובי מינימאלי לשכבה  .ב
 ס"מ(.

של המפרט  21.52חומרי המצעים יהיו חומרים גרוסים במחצבה ויתאימו לדרישות פרק  .ג
 הכללי.

 יחידת המידה: מ"ק. .ד

דד לפי נפח לאחר הידוק, המחיר כולל את אספקת החומר ואת  כל המדידה  לתשלום תימ .ה
 האמור לעיל ובמפרט הכללי וכולל הידוק מבוקר.



182  
 

השלמת שולי המצע למפלס האספלט תכלול חרישת פני  -התאמת גובה שולי המצעים  .ו
השוליים, הוספת מצע סוג א' לעובי החסר, הרטבה, הידוק ועיבוד פני השוליים. כמו כן 

יש לשים לב להידוק השוליים עד  וללת את ניקוי פני האספלט מחומרי המצע.העבודה כ
על עבודת התאמה של המצעים וכל האמרו בסעיף זה  לקצה )בלי להשאיר תלולית בקצה(.

 לא ישולם בנפרד.

 

 אבני שפה  .52.5

 כללי .52.5.2

. כמו כן, 21.12העבודות המפורטות במסגרת פרק זה ייעשו בהתאם למפרט הכללי פרק  .א
 ההנחיות הניתנות בפרק זה של המפרט המיוחד.יחולו 

 שפה מסוגים שונים  אבני .52.5.8

במפרט  15.52.50 -ו 21.12.51אבני שפה לסוגיהם השונים יבוצעו בהתאם למפורט בסעיפים  .א
הכללי ובהתאם לפרטים בתוכניות. אבני השפה יונחו בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג 

 אבני שפה מונמכות במקומות הדרושים.ס"מ וכן  25כלשהו, יחידות באורך 

במידות המתוארות בתוכניות.  55 -אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב .ב
בטון יבוצע בתערובת בעלת שקיעה נמוכה. חל איסור מוחלט על שימוש בתערובת יבשה 

 המורטבת במים לאחר ההנחה.

מפרט הכללי. לא יאושר שימוש באבני ב 15של פרק  15.52.50יתר הפרטים יתאימו לסעיף  .ג
ס"מ או  52/25שפה לאחר שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 

 אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש. החיתוך בקשתות יהיה זוויתי )גירונג(.

 מ"מ. מישק עבה יותר יחייב פירוק האבנים והנחתם מחדש 6המישקים בין האבנים יהיו עד  .ד
 עם מישק מוקטן כנדרש.

בפינות של אבני שפה הקבלן ינסר את אבן השפה הטרומית באלכסון לכל רוחבה לקבלת  .ה
 או אחרת בהתאם לזווית המתוכננת. º12חיבור מושלם. הניסור יבוצע בזווית של 

מ'. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמתכנן יוכל  35הקבלן יבצע קטע לדוגמא באורך  .ו
 להמשיך בביצוע.

טעים קשתיים בעלי רדיוס קטן יבצע הקבלן מאבן שפה טרומית שנוספה במפעל, לא בק .ז
 יהיה תשלום נוסף עבור כך.

כמו כן יבוצע יסוד בטון וכפי שנדרש באבן טרומית. מיקום קטעי ביצוע אלה יקבע מראש  .ח
 עם המפקח.

 העבודה תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות ותכלול את כל האמור לעיל. .ט

 

 אי  ראש .52.3.8

כדוגמת אבן השפה הסמוכה לראש. כולל פינות קטומות, כולל רשת  15 -ראש אי יבוצע מבטון ב .א
 זיון, חציבה וניסור באספלט קיים, תיקוני אספלט, החפירה והמילוי החוזר.
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 העבודה תימדד ביח' ללא תלות בגודל הראש. .ב
 

 

 יבוצעו רק במקומות שנמצא חומר חווארי/ חרסיתי ובאישור של מנה"פ – מוצרים גיאוסינטטים .52.6

 בכ"כ( 2222.452.2)סעיף  גיאוגריד ביאקסליתרשת שיריון  .52.6.8

 כללי .א
בהתאם למפורט בכתב  ד ביאקסליגיאוגרי מיסעה ייעשה באמצעות יריעותשריון ה

 הכמויות.

הרשתות הגיאוטכניות  ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת בישראל. רוחב מינימלי של 

 מטר. 3.02היריעה 

 

 נתונים טכניים .ב
 

 TENAX LBO SAMP 330תכונות טכניות - 1טבלה מס' 

חוזק מתיחה בכיוון  סוג

 MDראשי 

KN/m 

 חוזק מתיחה

 CMDבכיוון משני 

KN/m 

 עיבור מקסימלי

% 

 גודל עין

 ]מ"מ[

330 30 30 11 5711 

 

- MD .כיוון אורך הגליל 

- CMD .כיוון ניצב לאורך הגליל 

 TENAX LBO SAMP 330טבלת נתונים טכניים עבור 
 

ערכים  תכונות
 מינימליים

 סוג בדיקה

 15.2 DIN ISO 10319  [KN/m]עיבור  5%חוזק מתיחה ב 

 51 DIN ISO 10319  [KN/m]עיבור  2%חוזק מתיחה ב 
  3.02 רוחב ]מ'[ 

   11%העיבור הטוטלי לא יעלה על 

 דרישות כלליות .ג
 מ' ובאורך 1 רשת השריון הגיאוסינטטית תסופק בגלילים ברוחב מקסימלי של

 '.מ 25 מינימלי של

  אחסון .ד
 גלילי הרשת יסופקו ויובלו לאתר במצב אופקי ויאוחסנו במצב אופקי על גבי

 .משטח נקי ומוצל
 גלילי הרשת ביריעות ברזנט או חומר מגן אחרמשך כל תקופת איחסונם, יכוסו ב

 .לא שקוף

 .משטח האחסוןבגלילים אחד על גבי השני  3 אין להניח יותר 

 הביצוע שיטת .ה

 קרקע אחרת לאחר ביצוע עבודות העפר כולל הידוק פני השתית החרסיתית הנחת הרשת /
החלפת להיפרס ישירות על שתית חרסיתית מהודקת ו/או שכבת  )הרשת יכולה קיימת
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 .מהודקת( תפרס הרשת לאורך התוואי קרקע
 ס"מ לרוחב, וכך שהרשת 25ו  ס"מ לאורך 35  החפייה בין הרשתות תהיה

 .הראשונה תהיה מעל הרשת השנייה

 

 לקראת התקנת הרשת יש לטאטא את פני שכבת החלפת הקרקע המהודקת 
 גתלצורך הורדת הקרום העליון אשר נוצר בדרך כלל במהלך הידוק, עד הש

 .פני שטח מחוספסים

 יתדות  5יש ליישר את הרשת ללא עיוותים וגלים ולחזקה למקומה ע"י  - חיזוק הרשת
 לפי הצורך ס"מ בקצה הרשת וע"י ערימות מילוי קטנות בצידי הרשת 80במרווחים של 

 ס"מ 15מ"מ בצורת האות "ח" של  10תדות עשויים ברזל זיון עגול בקוטר הי-  

 כב או ציוד שהוא ישירות על גבי הרשתלא יורשה מעבר כל ר. 
 ומר המילוי לא יישפך ישירות על הרשת, אלא בערמות ויפוזר מהן ע"יח

 .שפיכת החומר אל בין עיני הרשת

 

 ניתן יהיה לפזר את החומר ישירות ע"י מפלסת תוך אבטחה שגלגלי המפלסת 

 .לא יפגעו ברשת

 

  לעובי סופי שלא יקטןעובי שכבת המילוי שמעל הרשת תאפשר את הידוקה 

 .ס"מ15 -מ

 י.דוק שכבת המילוי שמעל הרשת יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכלליה 

 במידה וזוהו נזקים ברשת ע"י המפקח יש לתקנם מיידית - תיקון נזקים. 

מ'  1.0של  התיקון יתבצע ע"י הנחת רשת נוספת ישירות מעל לרשת הפגומה בתוספת 
 וחיזוק הרשת החדשה כמפורטחפייה מסביב לאזור הפגיעה, 

 .בסעיף חיזוק הרשת

 

 בכ"כ( 2724.52. -ו 52.24.2272)סעיפים  C-RS Neoweb 330 150כוורת משוריינת  .52.6.3

 מפרט מפורט הכולל את התכונות של המוצר כולל מדריך להתקנת המוצר, ביצוע .א
 .יב' זה כנספחתיקונים וכו' מצורף למסמך 

 

 לשריון קרקע Geogridsרשתות  .52.6.4

 כללי: .א

 העשויות מסיבי LBO SAMPמסוג  Geogridsשריון המיסעה ייעשה באמצעות יריעות מדגם 

או שוו"ע בקבלת אישור של יועץ  TENAX  בעלי מודול אלסטיות גבוה. תוצרת  פוליתיליאן

 תכן מבנה.

רוחב מינימלי של היריעה הרשתות הגיאוטכניות  ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת בישראל. 

 מטר. 3.25
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 נתונים טכניים: .ב

 :TENAX LBO SAMP 330 -תכונות טכניות  - 1טבלה מס'   

חוזק מתיחה בכיוון  סוג

 MDראשי 

KN/m 

 חוזק מתיחה

 CMDבכיוון משני 

KN/m 

 עיבור מקסימלי

% 

 גודל עין

 ]מ"מ[

330 30 30 11 5711 

 

- MD .כיוון אורך הגליל 

- CMD .כיוון ניצב לאורך הגליל 

 

 הובלה ואחסנה: .ג

רשתות גיאוטכניות מסופקות לאתר בגלילים, כל גליל עטוף לצורך הגנה בשק  -

 אטום. 

 שק זה נושא תג הכולל את נתוני היריעה וכן את מס' האצווה. -

אחסנת גלילים באתר תעשה בתנאים נקיים ויבשים, ויש להגן על הגלילים בפני  -

 .(U.V)נזקים מכניים וכן לכסותם בכדי למנוע קרינת שמש ישירה 

 

 

 שלבי העבודה: .ד

 :הכנת השטח .1

 חישוף פינוי השטח מעצמים זרים כגון שורשים, בולדרים ומכשולים אחרים. -

 לאחר קבלת שטח פנוי ונקי יש לוודא כי השטח יהודק לדרגה הנדרשת עפ"י  -

 הדרישות המופיעות בפרק חומר המילוי והוראות המפקח בשטח.

 

 :פריסת הגיאוגרידים .5

 לרוחבהנחת הגיאוגרידים תעשה תוך הקפדה על כיוון הגלילה, הרשתות יפרסו  -

 בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח. טכמפורתעלה  -

ת הגיאוגרידים יש לפרוס באופן שלא יווצרו קמטים, קפלים ו/או תזוזות א -

 אחרות.

ס"מ לפחות, יש לאבטח את החפיפות  35החפיפות בין יריעות מקבילות יהיו  -

 בעזרת

 מטר לאורך החפיפה. 5יתדות  במרחקים של  -

 מטר. 5.3חפיפה אורכית בסיום גליל  -

 

 

 :TENAX LBO SAMP 330מילוי על גבי הגיאוגרידים  .3
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 חומר המילוי בהתאם לסעיף חומר המילוי במפרט. -

 את המילוי יש להניח תוך כדי הקפדה על זהירות מירבית בכדי למנוע נזק מכאני -

 יזור.כתוצאה מעבודת השפיכה והפ

 חל איסור לשפוך חומר מילוי ישירות ממשאית על הרשת הגיאוטכנית. -

 פיזור החומר ייעשה אך ורק ע"י כלים בעלי גלגלים )אסור לעלות על יריעה עם -

 כלים זחליים(.

 הפיזור חומר המילוי ייעשה בדחיפה כך שכלי הפיזור ינוע ע"ג חומר מילוי בעובי -

 ס"מ. 15מינימלי של 

 

 :הידוק .1

וצפיפות החומר ותכונותיו יעשה בהתאם להנחיות המתכנן במפרט חומר הידוק  -

 המילוי.

 

 בכ"כ( 52.2.283.28)סעיף הסדרי  תנועה זמניים  .52.7

, עיריהתכנון הסדר התנועה באמצעות יועץ תנועה מוסמך ואישורו ברשויות הרלבנטיות ) .א

המכרז ולא ישולם כלול במחירי היחידה של  –משטרה, גורמי תשתית שונים בהתאם לצורך( 

. על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו ולתכנן בהתאם לכך את עבורו בנפרד

 העבודות. 

השכרת / הצבת האביזרים, צביעת הכביש וחידושה וכל נושא אחר הדרוש לצורך הצבת הסדר  .ב

 חשבון הקבלן בלבד.התנועה הזמני בשטח יהיו על 

ורק לאחר יש לאישור המפקח את התכנית להסדר בטרם הצבת הסדר התנועה, על הקבלן להג .ג
 .הקבלן יעביר לאישור העיריה והמשטרה אישור המפקח

 כללי 8.121.עבודות ניקוז .8.52

עבודות הניקוז לסוגיהן השונים וכן עבודות הדיפון ומתקני ניקוז שונים, יבוצעו  .א
 מיוחד זה.והאמור כאן במפרט  21.57כאמור במפרט הכללי פרק 

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת ההטמנה,  .ב
 כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר, סימון וכו'.

 עומק החפירה לצינורות יחושב מפני השתית. .ג

 

 בכתב הכמויות( 52.26.2496עד  52.26.2238צינורות ניקוז )סעיפים  52.2.8

, אטומים 2או דרג  1, דרג 1צינורות ניקוז בקטרים שונים יהיו מבטון מזוין סוג  .א
. הצינורות יהיו עם אטם 57למים, כולל אטם מובנה בחיבורים, מתאימים לת"י 

 .DIN-4060/EN-681מובנה מתאים לתקנים האירופיים 
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עבודות העפר לחפירת / חציבת  צנרת הניקוז תכלול גם את העבודות הבאות: .ב
תעלה לצינור הניקוז תהיה חפירה ו/או חציבה בכל סוג חומר שהוא )כולל מבנה ה

הדרך(, עבודות המילוי החוזר לאחר הנחת הצינור. חיתוך אספלט קיים בהתאם 
 לתוכניות. דרישות החפירה מפורטות בפרק עבודות עפר.

ם הנחת הצינורות השונים על פי הגבהים המתוכננים כולל ביצוע המחברים הגמישי .ג
 וכל עבודות חיבור לשוחות השונות.

 
 בכבישים חדשים

 .עומק החפירה לצנרת יימדד מפני השתית 

  באזורי מילוי תבוצע חפירה לצינור רק לאחר ביצוע מילוי מהודק לגובה מרכז הצינור
 )מחצית קוטר הצינור(.

  ס"מ לפחות סביב הצינור בכל היקפו, כולל הידוק החול  20תבוצע עטיפת חול בעובי
 ע"י הרבצת מים ושימוש במחטים ויברציוניים.

  מעל שכבת החול, ועד לתחתית המילוי החוזר או עד לשתית המיסעה )אם אין מילוי
במפרט הכללי, מהודק בשכבות בעובי  21.51חוזר(, יבוצע מילוי בהתאם לאמור בפרק 

 ס"מ. 55

 ספלט לפי שכבות המילוי החוזר ושכבות המיסעה יבוצעו בחומרי מילוי,  מצע וא
 מבנה המיסעה המתוכנן.

 
 בכבישים קיימים

  פתיחת כביש וביצוע של מילוי בטוןCLSM  בכתב הכמויות. 21.1.152כאמור בסעיף 

 

בקצה צנרת הניפלים כהכנה לקולטנים הקבלן נדרש לסגור באמצעות בד מובהר כי  .ד
יוטה קשיח צפוף ואטום כולל קשירתו עם חוט שזור בצורה שתבטיח שלא יכנסו 

מ"מ מעבר  12חומרים לתוך הצנרת . בנוסף לבד תיושם בקצה הניפל פלטת עץ לביד 
לבד,  -ל חומרים על הקבלן לקחת בחשבון שהאמור לעיל )כוללהיקף חתך הצינור. 

יוטה, חוט שזור ואת כל העבודה הכרוכה בכך( כלול במחיר יחידה לצנרת הכנה 
הקבלן  ולא ישולם עבור כך בנפרד. בכתב הכמויות( 52.26.2238לקולטנים. )סעיף 

 ידרש להכין שתי דוגמאות לאישור מנה"פ לאופן הביצוע.

 

 ותשלום מדידה אופני .ה

הדרושות לביצוע הצנרת לרבות ע. עפר, מילוי חוזר, סלילה המחיר כולל את כל העבודות 
 וכל הדרוש לביצוע מלא וסופי של הצנרת, כולל צילום הצנרת בסיום ביצוע העבודות.

עומק הטמנת  .וסיווג לפי עומקיםהמדידה במ"א עם ציון קוטר הצינור, דרג הצינור 
 להחלטת מנה"פ.או בהתאם לגובה צלחת הצנרת יחושב לאחר ביצוע עבודות עפר 

 

 שוחות ניקוז לסוגיהן השונים  52.2.3

שוחות ניקוז לסוגיהם, הכוללות שוחות קליטה, שוחות בקרה וקליטה, תבוצענה א. 
במקומות המיועדים לכך על פי התוכנית. השוחות ותאי הקליטה יהיו תאים 

חרושתיים טרומיים עם פתחים מוכנים במפעל, כולל אטם מובנה. ביצוע השוחות יהיה 
 פי התוכניות השונות. על

כל השוחות יהיו עם אטם שיורכב במפעל בתוך הפתח שבדופן התא וכלול במחיר ב. 
 היחידה.

 עבודות ביצוע השוחות כוללות גם את העבודות הבאות:ג. 
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  כל עבודות העפר הדרושות לביצוע השוחה, חפירה בכל סוג חומר שהוא כולל עבודת
שלמת עבודות הנחה והתאמת השוחות למקומן, ידיים ועבודות המילוי החוזר לאחר ה

צמנט מהודק בשכבות.  25% -לרבות הידוק מילוי מבוקר סביב השוחה, בחול מיוצב ב
 21.51.152בהתאם לפרט ולסעיף  CLSMמסביב לשוחות בקרה וקליטה יבוצע מילוי בטון 

 בכתב הכמויות. התשלום לפי חישוב תיאורטי על פי פרט.

  לתחתית השוחה. 12 -בהכנת מצע מבטון רזה 

  הנחת השוחה תוך התאמת צינורות הניקוז המתחברים לשוחה במיקומם הנכון ושילובם
 בפתחים שהוכנו מראש.

 .התאים יכללו סולמות מפלדת יציקה  

  15מכסי השוחות יהיו ב.ב.כבד. מכסים יענו למשקל של ( טוןD-400 סוג המכסה )- 
"ניקוז". המכסים יסופקו עם המסגרות.  או שו"ע עם סמל הרשות וכיתוב 33"-"כרמל

 המסגרת כלולה בתאים החרושתיים ויצוקה במפעל.

  ,קולטנים, רשתות ואבני שפה מיציקת ברזל יהיו במידות כמפורט בכתב הכמויות
מתוצרת וולפמן או שווה ערך. מסגרות הפלדה כלולים ביציקה הטרומית של תאי 

 הקליטה במפעל.

 במפרט הכללי. 55מתקני ניקוז שונים, יהיו לפי פרק כל עבודות הבטון המזוין ל 

 .בכל העבודות למתקני הניקוז השונים, עבודות העפר לסוגיהם נכללים במחירי היחידה 

  פלדת הזיון במתקני הניקוז השונים נכללת במחירי 55בניגוד לאמור במפרט הכללי פרק ,
 היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד.

 עומק השוחה, מידות השוחות, מספר השבכות, אבני צד  קבוצת המדידה ביח' בציון
 ומכסה ב.ב. כבד. המחיר כולל את כל האמור לעיל.

 

 

 ראפ -ריצוף אבן לניקוז ריפ 52.2.4

. בנוסף לאמור 21.57.53.51ריצוף אבן לניקוז יבוצע כמתואר במפרט הכללי, בסעיף א. 
ס"מ שבתוכה יונחו אבני הדיפון.  55בעובי של  55 -במפרט הכללי תבוצע יציקת בטון ב

. העבודה כוללת גם את כל עבודות העפר 6@12בשכבת הבטון תוכנס רשת זיון 
 להכנת השטח והאמור והמתואר בתוכניות.

. העבודה כוללת גם את כל 55 -סביב ריצוף האבן תבוצענה קורות בטון מזוין מסוג ב. ב
עבודות העפר הדרושות, התבניות, פלדת הזיון, הבטון וכל הדרוש להשלמת העבודה 

 במלואה.

ריצוף בשטחים אופקים ומשופעים ללא הבדלה ביניהם, שהמדידה במישור המשטח. ג. 
 שוב השטח הכללי.החגורות ההיקפיות תכללנה בחי

 המדידה במ"ר.ד. 

 

 בטון מזוין במתקנים שונים  .ד
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במפרט הכללי  55ובפרק  21כל עבודות הבטון ובטון מזוין יבוצעו כמפורט בפרק א. 
 .35 -לעבודות בנין. סוג הבטון בכל המתקנים יהיה ב

 על עבודות הבטון המזוין לכלול את פלדת הזיון שתהיה פלדה מצולעת בהתאם לת"י.ב. 

עבודות הבטון תכלולנה גם עבודות העפר הדרושות, התבניות וכל הדרוש להשלמת ג. 
 העבודה.  

 המדידה במ"ק בטון על פי המתואר בתוכניות.ד. 
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 עבודות אספלט - 58פרק 

 .לביצוע המבנה כנדרש בדו"ח הקרקע לפני תחילת עבודות הסלילה יש לקבל את אישור יועץ תכן המבנה .58.2

 בכתב הכמויות( 58.22.822עד  58.22.222אספלטיות חמות )סעיפים תערובות  .58.8

 כללי .58.8.2

במסגרת העבודה יהיה על הקבלן לבצע עבודות סלילה מסוגים שונים, העבודות יהיו בהתאם לתוכניות, א. 
 כתב כמויות ודו"ח תכן המבנה.

 שוחות התאמת בדיקת .58.8.8

שכל מכסי ו/או תקרות השוחות מתאימים לפני שימת האספלט במקומות כלשהם יבדוק ויוודא הקבלן א.  
 לרומי התכנון והשיפועים הדרושים ונעשו כל ההכנות להתאמת סלילת האספלט והשוחה הקיימת.

 האספלטים תכונות .58.8.3

 .21.15תכונות האספלטים יהיו בהתאם למפרט הכללי, פרק א. 

 )ריסוסים( מאחה וציפוי יסוד ציפוי .58.8.4

 ובכתב הכמויות.בהתאם למפורט במפרט הכללי, בפרטים א. 

 והתשלום המדידה .58.8.5

 אספלטים ימדדו במ"ר בציון סוג השכבה ועובייה.א. 

 אספלט בעובי משתנה יימדד בטונות לפי תעודות רישום מאושרות.ב. 

 ציפויים ימדדו במ"ר בציון סוג הציפוי.ג. 

  



191  
 

 ומדרכות צביעת כבישים .58.3

 כללי .58.3.2

 .21.17פרק הנחיות לצביעת כבישים תהיינה כאמור במפרט הכללי, א. 

העבודה תבוצע כמפורט במפרט הכללי ותבוצע לפי התוכניות ו/או במקומות לפי הנחיות המפקח. ב. 
לתשומת לב הקבלן, שהצביעה תבוצע ביום בו מזג האוויר לא יגרום לפיזור חול או אבק על 

ת. הכביש. הצבע יהיה צבע כבישים לפי ת"י ויאושר גם ע"י המפקח. הצביעה תבוצע בשתי שכבו
 גר'/מ"ר(. 555בשכבה העליונה של הצבע יפוזרו כדורי זכוכית )

המדידה במ"ר או במ"א )מדידה נטו בלי שטחים הלא צבועים(, ללא הבדל בצבע או בין סוגי ג. 
  הקווים ורוחב הצביעה או בהתאם למפורט בכתב הכמויות.



192  
 

 

 842מכרז כ 
 רשתות מים וביוב 

 

 8חוברת 
 מפרט טכני

 
  - v ɪ מהדורה

 5510מרס 

 38883 

 מעיינות אתא והביובשל תאגיד המים  מיוחדמפרט טכני  57פרק   

',נק גופן עבור עברית :גופן 10   :מעוצב  

'נק   26 ,divaD אחרות: ושפות 
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 מיוחד ה במפרטלעיל  21פרק האמור בע"פ  תהיינה 27בפרק חפירה ומילוי להעפר עבודות 

פי  המילוי החוזר לצנרת ולשוחות יהיה על -וביוב המפרט המיוחד לעבודות מים ועל אף מה שכתוב בהמשך בכל אופן, 

  על פי ההנחיות והדרישות. לוי תחתוןימכולל ביצוע מילוי עליון ו 52המוגדר בפרק 

 

 נורות פלדהיצ   57.8.2

 :צינורות פלדה לביצוע קווי אספקת מים יהיו 

לריתוך עם ציפוי פנימי של  GRADE-Bיהיו צינורות פלדה  2/35בעובי דופן " 15"-3צינורות פלדה בקוטר "

 .מ"מ 1.5 ( בעובי של1 -חיצונית של פוליאתילן שחול )טריומלט ועטיפה 

 , עם פזה חדה.מיון / דרג ב' 235צינורות יהיו מיוצרים לפי תקן ישראלי ת"י ה

 

נורות להתקנה גלויה יהיו עם ציפוי פנימי של מלט ועטיפה חיצונית כנאמר לעיל ו/או ללא ציפוי חיצוני, יצ

 לעיל: 27.5.9המפורט בסעיף צביעת צנורות גלויים תעשה לפי 

 זהים  כל האביזרים קשתות מיצרים והסתעפויות יהיו חרושתיים בלבד. כל האביזרים ייוצרו מצנורות פלד 

 לצינורות אליהם יתחברו וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו את הצינורות. הציפוי הפנימי 

 והעטיפה החיצונית יעשו ע"י יצרן הצינורות. 

 

 של המפרט הכללי ולפי המלצות והנחיות שיועברו לקבלן בכתב 27515ריתוך הצינורות יבוצע לפי סעיף  

 ע"י יצרני הצינורות ויאושרו מראש ע"י המפקח ובפיקוח שדה של היצרנים. 

 ביצוע הריתוכים ייעשה ע"י רתכים מקצועיים בעלי רשיון מיצרן הצינורות ולאחר שיעברו 

 את אישור המועצה.

 פוליאתילןורות נ

 כללי .א

 למים, ת"י בעלי התכונות כלהלן:  1157הצינורות יהיו תוצרת ישראל לפי תקן ישראלי עדכני 

- HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)  PE +100   15.2דרג. 

 ק"ג/סמ"ר.  155( של MRSחוזק מינילי נדרש ) -

 ( או באמצעות מופהBUTT  WELDINGצינור מונוליטי )ללא מחברים(, מחובר בריתוך פנים )  -

  בר. מקדם חלקות 16מ"צ בלחת  55שנה באמפ  25( קיים ELECTRO  FUSIONחשמלית )  

 C =125. 

  UVעמיד בפני קרינת  -

 בר. 16ללחץ  SDR 12.5דרג הצינור  -

 ק"ג/ מ"ק. 929 -משקל סגולי -

 

 פוליאתילן צנרתריתוך ב.  

יתבצע ע"י ספק הצינורות או בא כוחו בהתאם למפורט או המופות לקו רציף  ילןתריתוך צינורות הפוליא

 בחוברת כללי ההנחה וההרכבה של היצרן.

 

הריתוכים יבוצעו ע"י אנשים מיומנים של שירות השדה מטעם יצרן/ספק הצנרת ובסיום העבודה תינתן 

והציוד הנלווה יעמדו לרשות מהזמין שנים לטיב הצנרת ואיכות החיבורים. אנשי שירות השדה  15אחריות של 

 ו/או הלקוח בעתיד למקרה של תוספות, שינויים,  תיקונים וכו'.
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 .(BUTT WELDING)נורות הפוליאטילן בשיטת ריתוך פנים יתהליך ריתוך צ

 

 הצינורות המיועדים לריתוך נחתכים ישר ושטח החתך מנוקה כהלכה באמצעות מקצוע חשמלי. .1

 .(BEAD)ע"י הצמדתם בלחץ לפלטת חימום עד היווצרות "שפתיים" קצות הצינור מחוממים  .5

 המשך חימום ללא לחץ.  .3

 לאחר הסרת פלטת החימום, מוצמדים יחד שני קצות הצינורות ונשארים כך תחת לחץ לצורך קירור. .1

 הסרת הבליטה הפנימית בצינור הנוצרת בזמן הריתוך. .2
 

 קבלןהנחיות היצרן. על הויבוצעו בהתאם ל ובי הדופן שלו,פרמטרי הריתוך השונים, תלויים בקוטר הצינור ובע

להיות מצויד במפרט ריתוך לקטרים הרלוונטיים כולל כל הפרמטרים השונים של זמני חימום, לחצי הצמדה 

 וכו'.

 

 הפנימית הבליטה הסרת

בתוך הצינור. הסרת הבליטה הפנימית תבוצע באמצעות  (BEED)בזמן ביצוע ריתוך פנים נוצרת בליטה פנימית 

 אביזר חיתוך מיוחד ע"י שירות השדה. הטבעת החתוכה תונח בצד החיבור לאישור המפקח.

 

 .(ELECTROFUSION)פיוזן אלקטרונורות הפוליאטילן בשיטת יתהליך ריתוך צ

 

נחתכים ישר באמצעות מקצוע הצינורות המיועדים לריתוך ניקוי הצינורות וסימון אזור החיבור.  .1
 .או מכשיר ייעודי אחר חשמלי

 עיגול הצינורות באמצעות התקנת "מעגל" וקילוף השכבה המחומצנת ע"י מגרדת. .5

 ניקוי השטח המקולף ע"י אתנול מיוחד ונייר סופג נקי. .3

 הלבשת האביזר או המופה החשמלית על קצה הצינור. .1

 הכנת הצינור בקצה הנגדי כנ"ל. .2

 הנגדי לתוך המופה או האביזר בקו ישר לאורך ציר האביזר תוך שימוש במותחנים.החדרת הקצה  .6

 חיבור הרתכת לאביזרים תוך הקפדה על הקוטביות )שחור לשחור, אדום לאדום( והפעלתה. .7

בגמר הריתוך יש להמתין להתקררות. משך הזמן בהתאם למצוין על האביזר. פרוק המותחנים  .0
ם זמן הקירור. החדרת לחץ לצינור וביצוע בדיקת לחץ תעשה והמעגלים יעשה בזהירות רק בתו

 באישור שרות השדה של היצרן.
 

 עומק חפירה לקווי מים  57.8.8

 

 1ס"מ. כיסוי מעל קווי המים שעוברים בכביש יהיה לפחות  05כיסוי מעל קווי המים שעוברים תחת המדרכה יהיה לפחות 

 מטר.

 

 ריתוך צינורות פלדה   57.8.3

 כללי  א. 

הצנורות יהיו עם ציפוי פנימי מלט צמנט ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול ועליה עטיפת בטון  

 דחוס. 

 תשומת לב הקבלן לדרישות האיטום בעת העבודה ואופן הנחתו כמפורט בהנחיות להלן.  

יודגש כי ההנחיות להלן הינן תמצית המלצות היצרן ואינן באות במקום המלצות היצרן. כל הנחיה או  

אופן ביצוע אחר שיוגדרו במקום היצרן יחייבו את הקבלן לבצע על פיהן, לא תהיה לקבלן תביעה 

 כספית כלשהי בגין דרישות היצרן ובין אם ידע עליהם מראש ובין אם לאו. 

 ות בתעלה נוריהנחת הצ ב. 
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בתוך התעלה כשהם  (1165בריתוך השקה בהצמדה מלאה )ראה תקן ת"י  נורות הפלדה ירותכויצ 

 .  מונחים ע"ג קרקעית התעלה לאחר שפולסה והודקה לרום המתאים

 .ובהתאם לסוג הטיפוס שיבחר 5-כמוראה בפרט הסטנדרטי בעטיפת הצינורות בחול תיעשה 

 מישור האופקי והן במישור האנכי.וים יהיו ישרים לחלוטין הן בוהק

 הובלה ופריקה  ג.  

 נורות מועמסים בשטח המפעל על משאית הקבלן בדירוג בין שכבה לשכבה. יהצ 

 נורות בצורה אשר תמנע פגיעה בקצה הצינור ו/או בעטיפה החיצונית. ייש להוביל את הצ 

 נורות עטופים יונחו על ריפודים בלבד. יצ 

נור תוך הקפדה על אי פגיעה יתיעשה על ידי רצועות קשירה ברצועות במרכז הצנורות יפריקת הצ 

 בעטיפה. 

 להלן ריכוז חומרי העזר שעל הקבלן להכין לפני תחילת העובדה:  

  HR6010.או H610 אלקטרודות  .1 

 יריעות מתכווצות.  .5 

 הכנת צנורות  ד. 

 לאחר פריסת הצנורות יש לבדוק את שלמותם והתאמתם לביצוע הקו. 

 פגיעה בקצה הבטון.  יש לבדוק שפנים הצינור נקי משיירי בטון ולכלוך אחר ואין .1 

 יש לבדוק כי קצה הצנור עגול וללא פגיעות בבטון.  .5 

ל הפזה( מחלודה מ"מ )כול 25לנקות את השטח הפנימי של צנור ואת הקוטר החיצוני באורך   .3 

 ומלכלוך. 

 רות שירותכו ריתוך קצה לקצהוצינ ה. 

 התאמת הצינורות

 והתאמת הצינורות )ריתוכים ישרים(. יש לבצע בעזרת מצמדה עם ברגי לחיצה. מלאה  הצמדה

ביטול אי התאמה רדיאלית )מדרגה( בחלקים של ההיקף, תיעשה ע"י סגירת ברגי הלחיצה על הצד 

יש לסגור בהדרגה ולדאוג שלא תהיה דפורמציה בפח. חיבורים שלא מצליחים הבולט של המדרגה. 

 להתאים רדיאלית בגבולות הסיבולת המותרת, אין לרתך.

עובי דופן  1/0התזוזה הרדיאלית בין דפני שני הצינורות בנקודה כל שהיא של ההיקף, לא תעלה על 

 מ"מ. -1.2פלדה ולא יותר מ

ן להשתמש במכות ובכח על מנת לשמור על שלמות ציפוי הפנים, בעת עבודות ההתאמה והריתוך אי

 )מכות פטיש, איזמיל(.

 באופן מלא.הצינורות יוצמדו זה לזה 

 לאחר גמר הריתוך והתקררות הפלדה יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים.

 

 ריתוך הצינורות
תלות בעובי דופן פלדת כמו כן כו ו/או בהתאם להנחיות יצרן הצינורות הריתוך יבוצע בשני מחזורים

 .ASTM E 6010הצינור. יעשה שימוש באלקטרודות המתאימות לתקן 
 

מ"מ. כיוון הריתוך "מלמטה  3.52ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה בקוטר  –מחזור ראשון 
 למעלה" בכל הקטרים וכל עובי הדופן. יש לחדור ולהתיך את פני השורש ולהימנע מחדירת יתר.

 

(. ירותכו באלקטרודות ועפ"י הוראות היצרן )מספר המחזורים בתלות העובי –מחזור המילוי וכיסוי 
 מ"מ ויותר, מחזורים אלה ניתן לרתך מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. 1בקוטר 

 
תפר הריתוך הגמור יהיה מלא, חופשי מסדקים, מסיגים, בועות, קעקועים ושריפות, יהיה היתוך מלא 

 יסוד )הצינור( למחזורי הריתוך ובין מחזור למחזור.בין מתכת ה
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מ"מ, ירד  1 – 1.2מראה ריתוך הכיסוי האחרון, יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר מפני הצינור בין 
 מ"מ מכל צד. -5בקשת לשני הצדדים עד לגובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ וכ

 
והתזות וינקה במברשת פלדה את התפר מסביב עם גמר הריתוך, ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך 

 מסייגים.

 תיקון ציפוי הבטון הפנימי בקצוות )טיח צמנט(  ו.  

 תיקון בטון מסוג טיח צמנט יש לעשות עם תערובת מחומר זה.  

 נורות בשלבים הבאים: ייש לתקן את הצ 

 1555חלקים חול דיונות וכן להוסיף שרקריל   5 -להכין תערובת סמיכה של חלק צמנט טרי ו .1 

 מכמות הצמנט.  15% -כ1:1תוצרת "שרפון" רחובות מדולל במים  

 לסלק כל בטון רופף, לנקות את השטח מלכלוך ובליטות ע"י מברשת פלדה.  .5 

 את הפלדה. לנקות מאבק ולהרטיב היטב את קצוות ציפוי המלט ו .3 

 הצמנט באזור התיקון. -למרוח את תערובת טיח .1 

 55להרטיב את אזור התיקון ולכסות בסמרטוטים רטובים ולשמור על רטיבות מתמדת במשך   .2 

 שעות. 

 תיקון ראשי ריתוך בצינורות עם עטיפה רב שכבתית )פוליאתילן שחול( ז. 

 יריעות מתכווצות וכדלקמן:נורות עם עטיפה רב שכבתית יתוקנו באמצעות יבצ  

 

יש לנקות את איזור הריתוך באמצעות מברשת פלדה מסתובבת עד לקבלת פלדה נקיה ברמה  .1
 .st – 5של 

 מעלות צלסיוס. 65-75יש לחמם את הצינור בעזרת מבער גז עד לטמפ' של 
 

 יש לכרוך את היריעה סביב לצינור תוך כדי שחרור סרט ההפרדה. .5
 
על היקף הצינור להצמיד את הסוגר לאורך קצה היריעה על איזור יש להצמיד את היריעה  .3

 החפיפה.
 

יש לחמם בעזרת המבער את רצועת הסוגר לכל אורכה וללחוץ על הרצועה כדי להבטיח הדבקה  .1
 טובה.

 
לאחר שהסוגר נדבק לכל אורכו יש להתחיל בחימום היריעה בעזרת המבער מהמרכז בכל  .2

 יש לחמם לצדדים בכל ההיקף.ההיקף סביב איזור הריתוך ואח"כ 
 

 בגמר החימום יש לוודא שהדבק בקצוות היריעה זורם החוצה לכל קצוות היקף היריעה. .6
 

אין להשאיר את היריעה או את הצינורות חשופים לשמש לאחר עטיפת הראשיים ביריעות  .7
 מתכווצות.

 
 ניקוי כלים  .ח 

ייד לאחר גמר העבודה ולפני את כלי העבודה שבהם השתמשו לחומרי האטימה יש לנקות מ 

 ההתייבשות ע"י טינר )ניתן להשתמש גם בטולואן או קסילון תוצרת פז(. 

 פקוח שרות השדה  .ט 

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצנורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו אשר יכלול בין שאר  

 הבדיקות, ראשי החיבורים המרותכים, קשתות, הסתעפויות  ואישור מתאים לתיקון הציפויים כנדרש. 

 באחריות הקבלן לתאם את הזמנת שרות השדה.  

 

 ספחי צינורות  57.8.4

כגון: קשתות, הסתעפויות מעבירי "טע" זקפים ומעבירי קוטר יהיו מפלדה בייצור חרושתי ספחי הצינורות 
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עם ציפוי פנימי של מלט ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול ועליה עטיפת בטון דחוס. הספחים יהיו בעלי 

ה לריתוך בקצוות עובי דופן, עובי הציפוי הפנימי והחיצוני זהה לצנורות הפלדה אליהם הם מתחברים, כולל פז

 או עם פעמון קצר לריתוך. הספחים ירכשו ע"י הקבלן אצל יצרן הצנורות.

 

 

 שטיפת הקוים   57.8.5

לאחר השלמת מערכת הצנורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת הלחץ והפעלת המערכת תבוצע על ידי  

 הקבלן שטיפה פנימית של כל מערכת הצנורות והאביזרים. 

השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת  

 והוצאתם מן הנקודות הנמוכות. 

מ'/שניה.  1.5כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר   

ין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס אך לא השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוט

פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכניות ובה יפרט את 

האמצעים שבכוונתו להשתמש. נקודות הכנסת המים, הוצאתם מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים 

עלות שטיפת המים תחול על הקבלן לבצע את השטיפה.  וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור המהנדס יוכל

 הקבלן.

 

 בדיקת לחץ   57.8.6

לחץ הבדיקה יהיה לפי הוראות היצרן אך לא  כללי.של המפרט ה 275102בדיקת הלחץ תבוצע כמפורט בסעיף  

 לכל אורך הקווים. )בנק' הנמוכה( אטמ'  15 פחות מאשר

 

  בדיקות לא הורסות לריתוכים  57.8.7

מראשי הריתוך כולל ריתוך הספחים. צילומי הרנטגן יוזמנו ויתואמו ע"י  55% ללבצע צילומי רנטגן  יש  

 הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם בעבורם בנפרד. 

באותם קטעים שהמפקח יראה זאת לנחוץ יורה לקבלן לבצע צילומי רנטגן של הריתוכים, כדי לבדוק את טיב  

דל המרווח ואחידותו בהיקף הצינור. כמו כן רשאי, לבדיקה ולחצות אותם הריתוך, שלמות קצה הבטון וגו

לשניים כך שניתן יהיה לראות את קצות הבטון, מרווח ההכנסה וכמות המילוי, ו/או להסיר הדרגתית שכבות 

של הריתוך באמצעות מכשיר "ארקייר", עד לשורש הריתוך. כל הבדיקות תהיינה בכפוף למפורט בפרוגרמה 

 ת ובתיאום ובפיקות שרות שדה של היצרן ועל חשבון הקבלן. לבדיקו

 

צילומי רנטגן נוספים לכמות הנ"ל ישולמו ע"י הקבלן כדלקמן: במקרה והתוצאה היתה שלילית יחול 

התשלום על הקבלן, במקרה ותוצאות הבדיקות הנוספות תהיינה חיוביות )ובתנאי שאינן בדיקה חוזרת( יוחזר 

 התשלום לקבלן. 

 מות שלא ניתן לבצע צילומי רדיוגרפיה, יש לבצע בדיקת אולטראסוניק.במקו

 

 אביזרי צנרת   57.8.2

 כללי  א. 

 מגופים, שסתומים אל חוזרים, מקטיני לחץ, הידרנטים וכל אביזרים מסוגם ימדדו לפי סוג  

 והתקנתם, כולל כולל כל האביזרים והציוד וקוטר בנפרד ומחירם יכלול הספקתם הובלתם  

 הנדרש לשם כך לרבות אוגנים, מחברי אוגן, רקורדים, אטמים ברגים וכדומה. 

  מחיר האביזר יהיה ביחידה שלמה ויכלול גם את עבודות העפר הדרושות לשם התקנתו. 
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  כל מחברי האוגן )אוגן דרסר( יהיו מעוגנים לפי הפרט. 

 יגורזו בגריז גרפיט לפניכל הברגים הדרושים לאוגנים, מחברי אוגן, מצמדות ועוגנים  

 הידוקם. 

 ( ISO –PN16) 65תקן מידות האוגנים יהיה לפי ת"י   

 

 שוחות מגופים ב.
 

 , יותקנו בשוחות בקרה.6עד " 3מגופים בקוטר "

 המיקום המדויק של שוחות הבקרה יסומן בתכניות.

 

 המדידה תהיה ביחידות מסווגת לפי קוטר המגוף/המגופים שוחת הבקרה.

היחידה כולל את כל קטעי הצנרת הדרושים, הקשתות ו/או ההסתעפויות בכל קוטר בהתאם מחיר 

לנדרש בפרט, מעברי קוטר, צביעה חיצונית של הצנרת הגלויה, חיבור האביזרים השונים, אספקה 

 והתקנה של מופות, אטמים, אוגנים, אוגני דרסר, ברגים וברגי עיגון, אוזניים ותמיכות.

  מגופים .ג  

 
אטמוספירות,  16של  בדיקהעם אטימה רכה מאוגנים ללחץ  יהיו מגופי טריזומעלה  3בקוטר "ופים מג

 .61ספירואידלית מתאימים לת"י  מיציקה גוף ומכסה המגוף

וציפוי רילסן ציפוי חיצוני  ,בלתי מתרומם L316ציר נירוסטה  המגוף יהיה בעל מעברים חלקים, עם

 .איכותי מאושר שווה ערךאו  TRS"דוגמת תוצרת "רפאל" דגם  רילסן פנימי 

 כל מגוף יותקן בין אוגנים בהתאם לפרט.

 מחוברים בהברגה, המגוף יהיה עם רקורד.כדוריים יהיו מגופים  5מגופים בקוטר עד "

 מחיר היחידה למגוף כולל בנוסף גם את גלגל הפתיחה ואוגנים נגדיים.

 

  ברז כיבוי אש ד.

 

 16של   עבודהדרש ו/או לפי התוכניות יתקין הקבלן ברזי כיבוי אש )הידרנטים( ללחץ יבמקומות שי

 אטמוספירות.

 . הפרטים ע"ג גשר אביזרים או ישירות מקו האספקה התקנת ברזי הכיבוי תעשה בהתאם לתוכניות

ה והציר על ברזי ברזי הכיבוי על כל חלקיהם יהיו מחומרים עמידים ובלתי מחלידים. מנגנון ההפעל

הכיבוי יהיה מוגן בפני תקלות ומפני שימוש ע"י גורמים בלתי מסומכים גם במצב סגור וגם במצב 

 פתוח.

המבנה ההידראולי של ברזי הכיבוי יהיה כזה שבלחצים נתונים יאפשרו מעבר ספיקות מינימום כנדרש 

 ע"י תקנות כיבוי אש. 

 

 ברזי כיבוי האש שיסופקו יהיו:

מתוצרת חברת  FH-15עם מצמדי שטורץ וציפוי רילסן דגם  3X5אש כפול מאוגן " ברז כיבוי .א

 "רפאל" או ש"ע  להתקנה על גשר אביזרים.

  מצופה רילסן ומצמדי שטורץ 6עם זקף חרושתי " 3X5כפול "ברז כיבוי אש  .ב

 רפאל" או ש"ע." תוצרת חברתמ  "FH12-6דגם 

  מצופה רילסן ומצמדי שטורץ 1עם זקף חרושתי " 3בודד "ברז כיבוי אש  .ג

 רפאל" או ש"ע." תוצרת חברתמ  FHT-3דגם 
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ברזי כיבוי אש שיותקנו בהסתעפות ישירה מקו האספקה ולא ע"ג גשר אביזרים יותקנו עם מתקן 

הזקף בקטע העילי בהתאם לקוטר הזקף.  6או " 1תוצרת חברת "רפאל" בקוטר " 51Fשבירה מדגם 

 אדום ולבן.ות צבע יסוד ועליו שתי שכבות צבע אחיד וברז הכיבוי יצבעו בשתי שכב

מחיר היחידה לברז כיבוי אש המותקן בהסתעפות ישירה מקו האספקה כולל בנוסף לנ"ל גם את 

אוגנים נגדיים, מתקן שבירה, ברגים, ואוגנים  מעלות, 95ההסתעפות מהקו הראשי קטעי צנרת, קשת 

 התקנה מושלמת.וכל הדרוש ל 55 -גוש עיגון מבטון באטמים, 

 

 ברז כיבוי אש יסופק עם כיפה אדומה תוצרת חב' ארד דליה, המתאימה לסגירת ההפעלה של הברז.

 עבור אספקה והתקנה של הכיפה לא ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחיר ברז כיבוי אש.

 שסתום אוויר ה.  

במקומות שיידרשו יתקין הקבלן שסתום אוויר משולב למים. החלקים הפנימיים יהיו מחומרים 

אטמוספירות דוגמת תוצרת א.ר.י. דגם  16עמידים ובלתי מחלידים. השסתום יהיה ללחץ עבודה של 

 או שווה ערך.  5בקוטר " D-040-C"ברק" מאוגן 

 ות. כמפורט בתוכני 5השסתום יותקן על זקף פלדה בקוטר "
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 צביעת צנרת ואביזרים   57.8.9

כל חלקי המתכת הגלויים, הצנורות והאביזרים יצבעו לפי המפורט להלן: ניקוי יסודי של המתכת במברשת  

 555בשתי שכבות שעוביין הכללי יהיה   6535או ריסוס חול עד למתכת לבנה, צביעת יסוד עם יסוד אפוקסי  

  מיקרון. 165בשתי שכבות שעוביין הכללי יהיה   155מיקרון. צביעת צבע עליון אפוקר 

 התשלום עבור הצביעה יהי כלול במחיר הצנורות, חלקי המתכת והאביזרים ולא ימדד ולא ישולם בנפרד.  

 

 הכנות לחיבור מגרש 57.8.22

 

 הכנות לחיבור מגרש בודד א.

 במקומות שידרש ו/או לפי המסומן בתוכניות, יבצע הקבלן הכנות לחיבורי מגרש בודד ו/או 

 הכנה לחיבור מגרש בודד תכלול את הפרטים.  כפול, הכל לפי פרטי הביצוע בגליון

 העבודות כדלקמן:

 ביצוע הסתעפות מקו המים הראשי באמצעות מסעף "טע" לריתוך בגודל המתאים, קו 

 ים הראשי למקום ההכנה בקוטר הנדרש לפי המוראה בשרטוטים, ביצוע מחבר בין קו המ

 או אוגן ואוגן עיוור  5בקוטר " פקק הברגה, מגוף ,זוויתפלדה, קשת מקו המחבר, זקף 

  ומעלה. 3בקוטר "

 במגרשים ריקים ההכנה תבוצע ללא מגוף )ברז( ועם פקק הברגה ישירות.

 

 הכנה לחיבור מגרש כפול ב.

 רש ו/או לפי המסומן בתוכניות, יבצע הקבלן הכנות לחיבור מגרש כפול. ביצוע במקומות שיד

 ההסתעפות מקו המים הראשי תהיה לפי המפורט בסעיף קטן א'. מנקודת הפיצול יבצע 

  מפלדה בריתוך שני זקפים 95 הקבלן מסעף "טע", צנרת עבור ההסתעפויות, זווית

 הקבלן את כל הנדרש לפי סעיף קטן א'.)זקף עבור כל מגרש(, בהמשך הזקף יבצע 

 ושתיים שידרשוחרמודגש בזאת כי לא ישולם בנפרד עבור הספקה והתקנה של אביזרים 

 לצורך ביצוע העבודה כגון: מחברי הברגה וריתוך, קשתות, מיצרים והסתעפויות,  

 )מעברי"טע"( פקקי הברגה וכד', הספקת והתקנת הסתעפויות המיועדות לחיבורים ביתיים וחיבורי 

 גינון מקווי האספקה, בין אם סומנו בתוכניות המכרז ובין אם יוספו בתוכניות הביצוע ו/או  

 תידרש הספקתם והתקנתם לפי הוראות המפקח, והם יחשבו ככלולים במחירי ההנחה של  

 . קווי המים 

 

  חבור לקווים קיימים 57.8.22

קווי המים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה מתוכננים להתחבר לקווי מים קיימים, במקומות המסומנים  

 בתוכניות. העבודה תתבצע כמתואר בתוכניות וכמפורט להלן. 

המתוכננים חלקיות תוכניות האתר שעליהן סומנו קווי המים הקיימים ומקומות החיבור אליהם של הקווים  

ובלתי מחייבות. לפני ביצוע חיבורים, של קווי מים מתוכננים, לקווי מים קיימים יש לחפור ולגלות את 

הקווים הקיימים, במקומות החיבור המתוכננים ובמקומות בהם קווים חדשים מתוכננים לחצות קווי מים 

יימים ואת הרום שלהם. תוצאות המדידה, קיימים, על הקבלן למדוד ולסמן במדויק את מיקום הצינורות הק

שתבוצע ע"י מודד מוסמך, תועברנה למפקח לבדיקה ורק לאחר קבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודות 

  החיבור לקווים קיימים או חצייה בין קווים חדשים וקווים קיימים.

בהספקת מים לצרכנים  סדר העבודה בחיבור לקוים קיימים יקבע בצורה שיבטיח רציפות מקסימלית 

 המחוברים למערכת המים הקיימת. 



201  
 

ניתוק קווים קיימים מהמערכת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים ולאחר קבלת אישור  

 בכתב. 

 הפסקות מים לצורך חיבור קווי מים מתוכננים לקווים קיימים תבוצע בשעות הלילה בלבד ולפי הנחיות של

 מחלקת המים. –המועצה מקומית 

 שעות.  6 -בכל מקרה לא תורשה הפסקת ההספקה לתקופה של יותר מ  

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט את סדר הנחת הקווים וביצוע  

ההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון משך הזמן הנדרש לביצוע כל קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק 

 הספקת המים ומשך זמן ההפסקה. 

יצוע. יש להדגיש כי אישור זה יהיה אישור מוקדם רק לאחר קבלת אישור המפקח לתכנית העבודה יוחל בב 

בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר בכל הנוגע להפסקות הספקת המים עם המפקח ויודיעו לו 

 שעות מראש על כל הפסקה. רק לאחר קבלת אישור המפקח תבוצע אותה הפסקה.  10לפחות  

גילוי הקו הקיים, מדידת פרטי הקו הקיים והעברת הנתונים ביצוע החיבור לקוים הקיימים יכלול: חפירה ל 

ניתוק זרימת המים בקו, חיתוך הקו הקיים, ו/או פירוק האוגן  -למפקח, לאחר מתן אישור המפקח בכתב 

 העיוור, חיבור הקו החדש לקו הקיים בריתוך או באוגנים נגדיים בחיבור אל הכנות מוכנות. 

כל אביזרי החיבור הדרושים הכל כמפורט בתוכניות, תיקון הציפוי  העבודה תכלול אספקה והתקנה של 

 החיצוני של הצנורות, המילוי החוזר וחידוש זרימת המים בצינור הקיים. 

במידה וצרכי ההספקה יחייבו סטיה מתוכנית העבודה המוקדמת הנ"ל, תעשינה ההפסקות בהתאם להוראות  

 המפקח. 

 

 חיטוי הקו ושטיפתו  57.8.28

העבודה תכלול את חיטוי כל המערכת והאביזרים הדרושים כגון מגופים, צינורות וכו'. העבודה תעשה  

בהתאם לדרישות המובאות במפרט של המרכז הישראלי לאביזרי מים )מ.י.א.מ.(.עבודת החיטוי תבוצע ע"י 

אות מעבדה ותוצמעבדה מוסמכת, אישור על החיטוי גורם מוסמך ע"י משרד הבריאות, דגימה תימסר ל

 . המועצה לידי מנהל מח' רשת המים של ויימסרתקינות 

 חיטוי הקווים יבוצע לאחר שטיפתם.

 

 צילום פנימי לקווי אספקת מים  57.8.23

 ומעלה יעשה בהתאם לנאמר להלן: 6צילום פנימי לקווי אספקת מים בקוטר "

 כללי  

 לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי   

 ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו  

 המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור,  

 שתוחדר לצנרת לכל אורכה. 

 היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.מטרת הבדיקה   

 פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא

 ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס   

 שניתנו במהלך הביצוע. 

 הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל   

 הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור  

 קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(.  



202  
 

 הקבלן יספק לקבלן המשנה תוכניות ביצוע. ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של  

 פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה ולאחר הביצוע, מסמכי הצילום יהוו חלק  

 מתוך "תוכנית בדיעבד". 

 שטיפה: 

 בניה וחומרים אחרים. לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה  תהיה נקיה מכל חומרי 

 :עיתוי העבודה  

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות   

 הקשורות בביצוע השוחות.

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפיקוח באתר המהנדס.  

על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר   

 העבודה.

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.  

 מהלך הביצוע:  

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות   

 הציוד. 

 מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום. מהלך העבודה יוקרן 

 תיעוד:   

 לשם רישום תמידי,  )D.C(הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור  

המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.  וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף התקליטור בצורת הערות 

 בנוסף לתקליטור תוגש סקיצה של האזור 

המצולם כולל מיקומי ומספרי השוחות בקווי הביוב או לחילופין אזור הצילום )בין רחובות, צמתים( בקווי  

 מים על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי. 

סימון פנימי של השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל 

 י התקליטור.גב

 :תיקון מפגעים  

 במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטור המתועד,   

 יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים  

 הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי  

 ישירים. 

 לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.  

 

   הצגת ממצאים 

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד 

הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום יכלול דו"ח מפורט בכתב לגבי 

 מימצאים הכולל:

ויכלול סימון זיהוי  המזמין, יכלול תעוד מצולם של הקו לכל אורכו, שיישאר ברשות 

 ביצוע הצילום. שוחות, פס הקול ויכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי

 

 ו"ח צילום ד 
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 במצורף לתקליטור יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה 

ויכלול כתוב בצורה ברורה ופשוטה  הדו"ח יהיהזו. דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תוכניות "בדיעבד". 

 לפחות את הפרטים הבאים:

לסימוניהם בתוכניות הביצוע, וכל סימן ם שוחות בקרה וקטעי הקו בהתא מרשם מצבי )סכמה( של הצינור,-  

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. ותאור אחר על פני השטח כדי

 

ור המפגע, הערות וציון מיקום תא הקו, נקודת וידאו,דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע -

 המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

 

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.-

תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך  הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. -

 הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.

 

   הקבלן אחריות

 בנוסף לאמור שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף אחריות

 של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית

 הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן,

 תגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן. המפגעיםעלות הצילום הנוסף, במידה וי

 יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן.

 בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת בכפוף

 לתנאים הכלליים של החוזה.

תשלום נוסף בגין  בשלבים ובקטעים מוגבלים ולקבלן לא תהיה כל עילה לגבותמודגש בזאת כי צילום הקווים ייעשה   

 השלביות, ו/או ביצוע הצילום בקטעים. 

 

 אופני מדידה ותשלום  57.8.24

  הנחה של קווי אספקת מיםא.   

מסווג לפי סוג וקוטר הצינור של המפרט הכללי. התשלום יהיה  2755.57מדידה לתשלום תהיה לפי סעיף   

 ימדד הקו לתשלום בהתאם לקוטר ועומק הנחת הצינור. 15בקווים מעל קוטר "

 השניים( ועד תחתית  נור ימדד מפני הקרקע הטבעית )או קרקע מתוכננת והנמוך מביןיעומק הצ  

 נור. העומק יקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות סמוכות.ינור לאורך ציר הציהצ 

 

המחיר כולל: עבודות עפר, חפירה, ניסור כביש אספלט קיים, הוצאת אבנים משתלבות, מילוי חוזר, אספקת 

צנורות והאביזרים והובלתם לאתר, הנחת הצינורות והאביזרים, )כולל אספקת והתקנת קשתות, מיצרים 

כם. תיקונים בצפוי והסתעפויות ריתוך חרושתיים, מחברי דרסר, כל חומרי האטימה, וכד'( חיבורם וריתו

הפנימי ובעטיפה החיצונית, בדיקות הריתוך, בדיקות העטיפה החיצונית, בדיקת לחץ, חיטוי הקו ושטיפתו 

כולל הספקת חומר החיטוי, וכן כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של קווי המים עפ"י 

דגש בזה כי כל המים הדרושים לבדיקות לחץ, התוכניות והמפרט ולשביעות רצון המפקח. למען הסר ספק מו

 לחיטוי ולשטיפת הקווים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם לו עבור כך בנפרד. 

מודגש בזאת כי לא ישולם בנפרד עבור הספקה והתקנה של אביזרים חרושתיים שידרשו לצורך ביצוע העבודה  

תעפויות, )מעברי "טע"( פקקי הברגה וכד', הספקת והתקנת כגון: מחברי הברגה וריתוך, קשתות, מיצרים והס

הסתעפויות המיועדות לחיבורים ביתיים וחיבורי גינון מקווי האספקה, בין אם סומנו בתוכניות המכרז ובין 

אם יוספו בתוכניות הביצוע ו/או תידרש הספקתם והתקנתם לפי הוראות המפקח, והם יחשבו ככלולים 
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 המים. במחירי ההנחה של קווי 

  מגופיםב.   

במפרט הכללי, כולל כל הנדרש להתקנת המגוף והמפורט  2755.15תכולת המחירים תהיה כמפורט בסעיף   

אוגנים ואוגנים נגדיים בקטרים  5במפרטים ובנוסף כולל הספקת והתקנת ניפלים ורקורד במגופים עד קוטר "

 ומעלה.  3" -מ

  .  ברזי כיבוי אש )הידרנטים(ג 

במפרט הכללי, המדידה לתשלום  2755.11תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום יהיו כמפורט בסעיף  

, כיפת מגן ומצמד שיגום 1"/  6גוש עיגון מבטון, קטע צינור בקוטר  " 95תהיה מהקשת ותכלול את הקשת 

ורטים במפרט קבוע, הספקה והתקנה של צינור זקף עילי, כולל כל האביזרים הנוספים הנדרשים המפ

 המיוחד, בתוכניות ובפרט סטנדרטי מסווג לפי סוג וקוטר. 

עבור מתקן הגנה בפני שבירה ומתקן נגד גניבת מים לא ישולם בנפרד ומחיר מתקן השבירה יהיה כלול במחיר 

 ברז כיבוי אש.

  חיבור לקווים קיימים.  ד

 של המפרט הכללי.  2755.51  המדידה לתשלום עבור חיבור לקווים קיימים תהיה כמפורט בסעיף 

 המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות לגילוי הקו הקיים ומקום החיבור, המדידות, ניתוק  

 וחיתוך הקו הקיים, פירוקו והתאמתו לחיבור הצינור החדש חיבור הקו החדש הקיים, הספקה  

 והתקנה של כל אביזרי החיבור הדרושים לפי הפרטים בתוכניות, טיפול בהפסקת זרימת המים  

 וחידושה, המילוי החוזר וכל החומרים והציוד הדרושים וכל המפורט בתוכניות והנאמר בסעיף  

 ולשביעות רצונו של המפקח. לעיל והנדרש לביצוע מושלם של החיבור  27.5.11 

 תשומת לב הקבלן כי יתכן והקבלן ידרש לבצע את החיבור לקווים קיימים בשעות הלילה. לא   

 תשולם כל תוספת לקבלן בגין עבודות בשעות הלילה.

 

 אביזרי צנרת. ה

מודגש בזאת כי לא ישולם לקבלן עבור אספקה והתקנה של אבירי צנרת מכל סוג שהוא כגון קשתות, מעברי 

רי "טע", אביזרי חיבור בין צנרת פלדה לצנרת כלשהי "דרסר", מחבר "דרסר" או כל קוטר, זקפי ריתוך אביז

אביזר אחר הדרוש לביצוע של עבודות הנחת הצנרת, אם האביזר נמצא בתוך שוחה גלוי, או לאורך הקווים. 

ים על הקבלן לקחת בחשבון שאביזרי צנרת מחירם יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות, למעט אביזרים המופע

 בכתב הכמויות.

 הכנות לחיבורי מגרשיםו.   

 המדידה לתשלום עבור הכנות לחיבורי מגרשים תהיה לפי יחידה מסווג לפי קוטר וסוג החיבור. 

 המחיר יהיה אחיד בכל העומקים ובכל תנאי העבודה. 

 קוטר ההכנה לחיבור מגרש יוגדר כקוטר ההסתעפות מקו האספקה. הכנה לחיבור מגרש בודד 

 מעלות אליה יחובר הזקף האנכי, הכנה לחיבור מגרש כפול  95תימדד לתשלום החל מהקשת 

 (.Tתימדד לתשלום החל מההסתעפות "טע" )

 

 המחיר יכלול את החפירה, ההנחה של הצינורות, ההתקנה של זקפים, הספקת והתקנת כל 

 סעיף  27.5.15סעיף  האביזרים, המגופים והמחברים הדרושים כמתואר בתוכניות ובמפרט המיוחד

 ב'. -קטן א' ו

 

 גשר אביזרים עילי ז. 

 הקבלן יבצע גשר אביזרים עילי לפי הפרט המצורף לתוכניות.
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המחיר עבור גשר אביזרים עילי יהיה לפי יחידה מסווג לפי קוטר הצנרת ויכלול את עבודות החפירה, אספקה 

ז כיבוי אש, אספקה והתקנה של שסתום אויר , התקנה של מגוף טריז התקנה של בר95והתקנה של קשתות 

מרוקן",  –אספקה והתקנה של מד הלחץ וברז מטיפוס "מפסיק , 5בקוטר "מגוף כולל אספקה והתקנה של 

לעיל וכן את כל העבודות והאביזרים הדרושים לביצוע  27.5.59צביעת גשר האביזרים העילי לפי סעיף 

 מושלם.

 

  פנימי צילוםח.  

פנימי לקווי אספקת מים ישולם לפי מ"א ויכלול את כל האביזרים והציוד הנדרש לביצוע הצילום עבור צילום 

 וכן את הכנת הדו"ח. לא ישולם לקבלן בגין פיצול הצילום ושלביות הצילום.
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 הנחת קווי הביוב ושוחות בקרה   57.3 
 

57.3.2 

 הצינורות לקווי הביוב  

 

 הצינורות לקווי הביוב יהיו: 

 .SN-8מ"מ מסוג  312 -מ"מ  555בקטרים  PVCצינורות   

 .1חלק  001הצינורות יהיו מיוצרים לפי תקן ישראלי ת"י   

 

  הנחה 

לחלוטין הן במישור האופקי והן  מוכות בחתך לאורך יהיו ישרים הקוים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות ס 

 במישור האנכי.

 לשמירה על תוואי הקו ושיפועו כמפורט בסעיף  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים

 של המפרט הכללי כולל שימוש במאזנת לייזר.  27531 

 הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת בכל קטע צנור המונח בין מחבר 

 למחבר. 

ה זמנית של קצות בתום כל יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו באותו יום תוך הקפדה על סגיר

 הצינור. 

 לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות בשעות החשכה.

  

 כיסוי התעלה

1. 

 כדי להשיג תמיכה נאותה לדפנות הצנורות יש לבצע עטיפת חול סביב הצנרת 

 כמפורט בפרט סטנדרטי, בהתאם לטיפוס. 

 ליתרת המילוי אין להשתמש בחומר הרסני כבד )אבנים וכו'( ולא בחומרים,   

 העלולים להזיק לצנרת או להתקיפה. 

 

5. 

 תהליך כיסוי הצנרת ומילוי התעלה ייעשה כמתואר להלן:  

 ס"מ. 12על פני הקרקעית החפורה תפוזר ותפולס שכבת חול בעובי  

 מניחים סביב הצינורות את החול ומהדקים אותו היטב בכלי יד לכל עומקו, 

 שכבה שכבה. 

 מקוטר  75%יש לבצע תהליך זה באופן אחיד משני צידי הצינור עד לגובה   

 הצינור. חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור ושהמילוי הצידי בין הצינור  

 לבין דפנות התעלה או מסביב לצינור יהודק היטב. 

 

 מניחים בהדרגה את השכבות הבאות של הכיסוי הצידי עד לגובה של קדקוד  

 ס"מ כ"א מעליה חומר  12מניחים שתי שכבות נוספות של חול בעובי  הצינור. 

 ס"מ נוספים ומהדקים במכשיר יד משני  12מקומי דק נקי מאבנים בעובי  

 צידי הצינור בלבד.  

 בשום פנים אין להשליך מילוי לתוך התעלה או להערימו לפני גמר הנחת 

 רת בחומר מקומי תוך השכבה המוזכרת לעיל. ממשיכים בתהליכי כיסוי הצנ 
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 ס"מ בשכבות בקרבת  2 -הקפדה על הימנעות ממילוי עם אבנים גדולות מ 

 הצנור.  

 

 פקוח שרות השדה

 הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצנורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו וכן   

 לבדיקת לחץ לכל קטע. 

 

57.3.8 

 בדיקות ושטיפת קוים  

 שטיפת הקווים 

 לאחר השלמת מערכת הצנורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת הלחץ והפעלת  

 המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת צנורות והאביזרים. 

 השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתוך הנקודות הגבוהות של  

 נמוכות.המערכת והוצאתם מן הנקודות ה 

 כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר   

 מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו 1.5

 המלאה של המהנדס אך לא פחות מאשר מחצית השעה.  

 את תכניות ובה יפרט את האמצעים שבכוונתו לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור 

 להשתמש, נקודות הכנסת המים, הוצאתם מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת  

 סילוק המים, רק לאחר אישור המהנדס יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 

 

 בדיקה הידראולית לקוי ביוב גרביטציוניים 

 המפקח יבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי באילו קטעים תבוצע בדיקה הידראולית לגילוי נזילות  

 מאורך הקו, וזאת לאחר שכל המערכת נשטפה כאמור לעיל,  05%ודליפות, אשר יכללו לפחות  

 ובתנאי שכל הקטעים הנבדקים ימצאו תקינים. 

 המפרט הכללי. של 27570הבדיקה עצמה תבוצע כמפורט במפרט הכללי סעיף   

 מ' לפחות אך לא יותר  1.0הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ולעומד של  

 מ'. 2.5מאשר   

 מ'  5.52  -מילוי המים בקו יהיה כך שמפלס המים בכל השוחות בקטע הנבדק לא יהיה יותר מ 

 מתקרת השוחה. 

 מתחת למותר לפי הנאמר במפרט הכללי. שעות ולא ירדו 51המים יוחזקו בקטע הנבדק במשך   

 

 

 צילום פנימי של צנרת ביוב גרביטציונית

 א. כללי

 לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי   

 ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך  

 הקו המונח, לאחר סיום העבודות.  

 

 ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. Oהצילו

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.  

 פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא   
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 , המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות 

 שניתנו במהלך הביצוע. 

 

 הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  

 הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור  

 י(. קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כלל 

 הקבלן יספק לקבלן המשנה תוכניות ביצוע. ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של  

 פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה ולאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק  

 מתוך "תוכנית בדיעבד". 

 

 ב. יצוע העבודהב

 : שטיפה

 לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה ( 1

 נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים. 

 

 עיתוי העבודה 

 ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם (5  

 לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 

 מזמין ויועציו, הפיקוח באתר המהנדס.הצילום ייערך בנוכחות נציג ה

 על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות   

 מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה. 

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.  

 

 :מהלך הביצוע 

 ( הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור 3)

 בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד.  

 מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

 

 

 : תיעוד

 הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי, וכן 

 בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי  

 מיקום מפגעים וכד'. 

 

 על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי.  

 סימון פנימי של השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך  

 לטת הוידאו.התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי ק 

 

 תיקון מפגעיםג. 

 במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו   

 מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים  

 לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  
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 לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.  

 

 הצגת ממצאים.ד 

 קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד   

 הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס.  

 ל:תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים הכול 

 

 : קלטת וידאו 

 קלטת הוידאו, שתישאר ברשות המזמין, תכלול תעוד מצולם של 

 הקו לכל אורכו, ויכלול סימון זיהוי שוחות, פס הקול של הקלטת ויכלול הערות  

 מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום. 

 

 :דו"ח צילום 

 במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. 

 דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תוכניות "בדיעבד".  

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 

 

 רשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם מ- 

 לסימוניהם בתוכניות הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי  

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

 

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: - 

 קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע  

 "מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.-  

 מסקנות והמלצות.-  

  האופייניות. לווה בתמונות של התקלותרצוי שהדו"ח י-  

   מתאימה. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה 

 אחריות הקבלן

 בנוסף לאמור שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות   

 נת תשתית של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו צינור כתוצאה מעבודות עפר, הכ 

 הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן,  

 עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן. המפגעים  

 יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן. 

 בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן.   

 כל זאת בכפוף לתנאים הכלליים של החוזה.

 

57.3.4 

 שוחות טרומיות מבטון  

 יכללא.

 שוחות הבקרה תהיינה שוחות טרומיות חרושתיות עגולות מבטון ונושאות תו תקן   

טרומיים כמפורט  תחתית, חוליות ותקרה   ובקוטר פנימי כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות הכוללת 

 להלן.
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 קוטר השוחות כמתואר בחתכים לאורך.  

 

 על הקבלן למסור תכנית או רשימת שוחות ליצרן השוחות מבעוד מועד לפני תחילת 

 הביצוע, כולל: 

 -קוטר צינור הכניסה והיציאה.  

 סימון השוחה באתר. זוית הפניה של הצנור אשר תימדד לאחר -  

 

 (.  1% -הפרש המפלס בין הכניסה והיציאה )אם שיפוע המתעל שונה מ 

 שוחה )כפי שמופיע בתכנית( יסומן באופן בולט על תקרת השוחה ועל דופן מספר ה

 השוחה בצבע שחור עמיד. 

 

 על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים המחברים,  

 שנים לפחות. 15החבקים וכל שאר מרכיבי השוחה לתקופה של  

 

 תחתית השוחה.ב  

 תחתית השוחה תהיה אחת משני הסוגים כדלקמן: 

 

 ןת טרומית מבטותיתח 

 

 קרקעית טרומית מונוליטית )קירות ורצפה  תחתית השוחה תהיה מיחידה טרומית עם - 

  ביציקה אחת(. 

 דוגמת  EPDMנו לקיר השוחה באמצעות מחבר גומי צינורות פי.וי.סי או פלדה יעוג- 

 "איטוביב" או שווה ערך מתאים. 

 ס"מ. 55תחתית השוחה תונח ע"ג מצע חול דיונות מהודק בשכבה בעובי -  

 

 לאחר השחלת הצנור דרך המחבר יאטמו המרווחים סביב המחבר בטיט צמנט ויבוצע המתעל 

  35ציאה ושיפוע פני הבטון שבשפת המתעל יהיה כאשר עומק המתעל יהיה לכל גובה הצנור בי 

 מעלות לפחות. עיבוד קרקעית יעשה מבטון הידראולי. 

 

 יודגש, כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת מפני חדירת מי תהום פנימה  

 ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה. 

 

 החוליות .

 ו תקן מבטון בקוטר פנימי בהתאם לתכניות החוליות תהינה טרומיות חרושתיות נושאות ת  

 וכתב כמויות. 

 המסומן על החוליה. 1חלק  620החוליות תהינה לפי ת"י    

 מ' יידרש אישור מעבדה מוסמכת להתאמה לדרישות התקן.  1.52עבור חוליות בקוטר מעל   

 או איטופלסט או  B.G.   BOND2החיבור בין החוליות יהיה עם טיט צמנט וחומר מקשר מסוג  

 חומר אחר שיאושר ע"י המהנדס או לפי הוראות היצרן של החוליות. כמו כן יטייח הקבלן את  

 החבורים בין החוליות בצד הפנימי במידה והחוליות נמצאות בגובה מי תהום חובה על  

 הקבלן לאטום את הטבעות משני הצדדים. 

 תה המוחלטת מפני חדירת מי תהום יודגש, כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימו

 פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה. 
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 תקרות ומכסים 

 בשטחים פתוחים התקרה תהיה טרומית חרושתית מבטון עם מסגרת יצוקה בתקרה. 

 ס"מ מפני הקרקע הסמוכים לשוחה. לא תותר בשטחים פתוחים שימוש  55התקרה תבלוט   

 במכסה "שלשה חלקים". 

 

 ם סלולים תהיה התקרה, עם מכסה בעל "סגר ב.ב.".בכבישי

  151.5.5)בינוני( או  151.5.1ממין  1חלק  109התקרות תהיינה תקניות ותתאמנה לדרישות ת"י   

 )כבד(. 

 ולפי D - 155לעומס ממין  33המכסאות יהיו בכבישים עם סגר ב.ב. תוצרת וולפמן דגם כרמל   

 יכות.מעודכן, או שווה ערך וא 109ת.י.  

  

 או שווה ערך ואיכות ממין  33המכסאות במדרכות יהיו עם סגר ב.ב. תוצרת וולפמן דגם כרמל 

152 - B  מעודכן. 109ולפי תקן 

  כנ"ל. - 152ממין  22במדרכות עם אבני ריצוף יהיה המכסה עם סגר ב.ב. תוצרת וולפמן דגם כרמל 

 

 קוטר המכסה יהיה כדלקמן:

 ס"מ 25 - מ' 1.52שוחה עד עומק 

 ס"מ 65 - מ'  1.56שוחה מעל עומק 

 על מכסה השוחה יוטבע סמל של המועצה.

 

 שלבי ירידה ה. 

 ,  מותקנים ע"י יצרן השוחות 5חלק  631שלבי הירידה יהיו רחבים ברוחב  לפי הנדרש בת"י 

 ס"מ. 33בקיר השוחה, במהלך אנכי בשיטת "סולם" )זה מעל זה( במרווחים אנכיים של   

 

57.3.5 

חיבור קווי ביוב ו/או שוחות  -אמצעי זהירות   

 קיימות

 

 במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק 

 תחילה את הקווים והשוחות הללו להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה  

 הדרושים, לפי תקנות משרד העבודה, אשר יכללו בין היתר גם את אלה: 

 

 א.לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא, באמצעות מכשירי בדיקה, שאין בה גזים  

 מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין  

 ראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק להיכנס לשוחה אלא לאחר שהשוחה אווררה כ 

 לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחה,  

 אבל רק לנושאי מסכות גז. 

 שעות לפחות, לפי  51 ב.מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 

 

 הכללים הבאים:

 שבו עומדים  מכסה השוחה -לעבודה בשוחת בקרה קיימת - 
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 לעבוד והמכסים  

 כלומר סך הכל לפחות שלושה מכסים. -בשתי השוחות הסמוכות  

 את המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחיבור אל קו ביוב קיים - 

 

 לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד נוסף ישאר ג. 

 בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך. 

 

 ד.הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  

 מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי  

 יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה. 

  

 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.55ה.בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה מעל  

 

 העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא אמצעי  

 בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הדרושים. 

 

 אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של  

 מעבודתו של הקבלן. עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה 

 

 הקבלן יכלול את כל הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות בהתאם לסעיף זה, במחירי  

 היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. 

 

 57.3.6 

 אופני מדידה ותשלום

 

 הנחת צנרת 

 התשלום כולל :. א

ורות, .אספקת הצינורות פריקת הצנ1 ,כל החיתוכים 

 פיזורם, הנחתם, ביצוע החיבורים והתקנתם בשוחות.

 כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות .5  

  הביצוע והתאמתו לתכנון 

 

 לעיל. 27.1.את כל ההוצאות הכרוכות בבצוע עבודות העפר כמפורט בפרק  3

 

 או כל מי נגר עילי ו/או שפכים בכל עומק שהוא..את כל ההוצאות הכרוכות בשאיבת מי תהום 1 

 

 את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים לרבות .2 

 המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים. 

 

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות .6 

 לבדיקת טיב התיקון.המפרט, והבדיקות החוזרות הנדרשות  

 תיקון כל נזק שייגרם גם כתוצאה מכח עליון וכל ההוצאות הכורכות בתיקון   

 הנזק שנגרם לקרקע, לעצים, למבנה, מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית  
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 בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם  

 למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. 

 

 :מדידת הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן.ב 

 

 .יחידות המידה להנחת צנורות תהיה מטר אורך מסווגת בהתאם לסוג, לקוטר 1 

 ולעומק הנחת הצינור. 

 

תחתית הצנור,  עומק הצנור ימדד מפני הקרקע הטבעית או מתוכננת )הנמוך מבין השניים( ועד  . 5 

  לאורך ציר הצנור.

 

 מתחתית הצנור עד פני בקוים גרביטציוניים העומק יקבע כעומק הממוצע 

 הקרקע הטבעיים סמוך לשוחה בין שתי שוחות סמוכות, מדוד מפני הדופן   

 החיצונית. 

 

 שוחות טרומיותג.

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לעומק  השוחה .1  

   ומידותיה.

 .27.1חידה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות בפרק מחירי הי.5

 

 במחירי היחידה יהיה כלול: אספקה הובלה והתקנת כל האלמנטים הטרומיים .3 

 תקרה ומכסה השוחה, כולל הטבעת סמל המועצה וסימון "ביוב" לעומס בינוני  

 .B – 152ממין  

  27.3.3להם כמפורט בסעיף  מחברי השוחה וכל האביזרים והעבודות הנלווים 

 של המפרט המיוחד. 

 

 לאטימותה .1מחיר השוחה יכלול את כל האמצעים והחומרים הדרושים  

 המוחלטת של השוחה כנגד חדירת מי תהום, ודליפת מים החוצה. 

 

 מחיר היחידה כולל צביעת כל חלקי מתכת שבשוחה..2 

 

 הפרש הגבהים שבין רום בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כ.6 

 המשטח העליון של מכסה השוחה ובין רום תחתית צנור היציאה. 

 

 )כבד( ישולם כתוספת למחיר השוחה..D 7 - 155עבור תקרה ומכסה לעומס ממין  

 

 צילום פנימי של צנרת גרביטציונית .ד 

כל  עבור צילום הצנרת ישולם בנפרד לפי מ"א, מסווג לפי קוטר הצינור, התשלום יכלול את    

 במפרט המיוחד. 27.3.5הדרוש בסעיף   

 

 ה. 
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 שטיפת קווים 

 עבור שטיפת קווים לא ישולם בנפרד ומחיר השטיפה כולל אספקת המים יהיה כלול   

 במחיר הנחת הצינורות. 

  

 חיבור לשוחה קיימת .

 ומות שידרש הקבלן יבצע חיבור קו ביוב אל שוחה קיימת.במק

 התשלום יהיה לפי יחידות מסווג לפי קוטר קו הביוב ויכלול את שבירת קיר השוחה  

 עיגון הצינור לקיר השוחה באמצעות מחבר שוחה או אוגן עיגון, עיבוד מתעל חדש 

 בקרקעית השוחה ותיקון קירות השוחה.  

 

לקראת החיבור  ת לכך כי קו הביוב הקיים זורם בכל שעות היום והלילה באופן רציף ובזרימה מלאה. תשומת לב הקבלן מופני

 לקו הקיים, על הקבלן יהיה להיערך עם הציוד המתאים להטיית השפכים ולשמירת השוחה אליה מתחברים ביבש.

 ה קבלן יהיה ראשי לנקוט בכל שיטה לשמירת השוחה ביבש בלבד שלא יגרום נזק לסביב

 וגלישת שפכים. 

 ש' לפני החיבור את השיטה  10לפני ביצוע החיבור, על הקבלן להודיע למפקח  

 והשלבים בהם הוא עומד לנקוט ולקבל את אישור המועצה לביצוע ההתחברות. לא 

 תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת מערכת הביוב ושמירת שוחת החיבור ביבש  

לתושבים/למועצה כתוצאה מכך יישא  יודגש כי ככל שתיגרם גלישה לסביבה ונזק כלשהותוך כדי ביצוע העבודות הנ"ל.  

 זו. הקבלן בכל העלויות הנלוות כתוצאה מפעולה

 

מ' בתוך החלקה  5.2 -מהשוחה הציבורית עד כז.   מפלים חיצוניים בשוחת בקרה על קווי ביוב' 

 החיבור הביתי אל תחתית השוחה. מ' יהיה 1.52המחוברת. בכל השוחות שעומקו אינו עולה על 

 1.52הביתי בעומק  , ואין הדבר נדרש לצורך החיבור הביתי, יהיה החיבור  1.52 -בשוחות שעומקן גדול מ

 מ' מפני השוחה ע"פ הנדרש בהל"ת או בהתאם להנחיית המפקח

הצינור יונח בתאום עם בעל החלקה ובאישור המפקח  יותקן חיבור כאמור לעיל כמפל פנימי.

באתר. במגרשים ריקים יבוצע חיבור הביוב עם סימון בשטח החלקה על ידי יתד + שלט פח. התשלום 

 מ', אספקה הובלה  1.52לצורך המדידה יכלול חפירה/חציבה תעלה בעומק עד 

 והנחת צינור חיבור לשוחה הציבורית כולל פתיחת פתח 

 ה והתקנת מחבר קיר שוחה, ועיבוד קרקעית השוחה.בקיר השוח

 PVC  מ"מ, 165לביוב בקוטר 

 הכנה לחיבור מגרש ח.

מהשוחה  מ"מ   165לביוב בקוטר  PVCבמקומות בהם סומן בתוכנית יניח הקבלן קטע צינור   

 מ' בתוך החלקה המחוברת. בכל השוחות שעומקו אינו  5.2 -הציבורית עד כ

 היה החיבור הביתי אל תחתית השוחה.מ' י 1.52עולה על  

הביתי  , ואין הדבר נדרש לצורך החיבור הביתי, יהיה החיבור  1.52 -בשוחות שעומקן גדול מ 

 מ' מפני השוחה ע"פ הנדרש בהל"ת או בהתאם להנחיית המפקח  1.52בעומק 

 יותקן חיבור כאמור לעיל כמפל פנימי.

 ר המפקח באתר. הצינור יונח בתאום עם בעל החלקה ובאישו  

 במגרשים ריקים יבוצע חיבור הביוב עם סימון בשטח החלקה על ידי יתד + שלט פח.

 מ', אספקה הובלה  1.52התשלום לצורך המדידה יכלול חפירה/חציבה תעלה בעומק עד 

 מ"מ, חיבור לשוחה הציבורית כולל פתיחת פתח  165לביוב בקוטר  PVCוהנחת צינור  

 חבר קיר שוחה, ועיבוד קרקעית השוחה.בקיר השוחה והתקנת מ
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 בניית שוחה על קו קייםט.  

 בניית שוחה על קו קיים תכלול את עבודות החפירה לגילוי הקו הקיים   

 איזון רום הקו הקיים, העברת הנתונים למפקח על מנת ,שיורה לקבלן באיזה רום תבנה  

 רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח הצינור ממנה אל שוחת הבקרה הסמוכה, בניית  

 שוחה על הקו הקיים, סתימה זמנית, הטיית או שאיבת השפכים כדי לאפשר  

 עבודה ביבש, שבירת הצינור הקיים ביצוע כל העיבודים הנדרשים, פתיחת הסתימה 

 עיל יש לאפשר המשך פעולה והפעלת המערכת תוך כדי ביצוע העבודות המוזכרות ל 

 תקינה ורציפה של מערכת הביוב. 

 התשלום עבור בניית שוחה על קו קיים תהיה כתוספת למחיר השוחה ותכלול את כל 

 האמור לעיל. 

 

 כניסות צדדיות לשוחות )הכנות לחיבור בעתיד(  י.

 דיות, לחיבור בעתיד של קוויבשוחות המצויינות בתוכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תיקבענה כניסות צד  

 ציבוריים.  ביוב  

 כל כניסה צידית תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים, עיגון "מחבר לשוחת בטון" בקיר השוחה וקטע צינור 

 מ' בקוטר וברום שיסומן בתוכניות. 1.5באורך   

 כדי שלא יחדרו דרכם מים את הצינורות שיותקנו בכניסות הצדדיות יש לאטום ע"י יציקת פקק מטיט צמנט  

 לתוך השוחות.  

 עבור הכנות לחיבור בעתיד ישולם לקבלן ביחידות. התשלום יכלול את כל האמור לעיל.  
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 נספח ז'
 

 דוגמא -נוסח ערבות בנקאית 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית ק. אתא

 ,ק. אתא 57חיפה 
 
 
 ,נ..א
 

 ___________מספר לחוזה / למכרז  _____________________________מס' ערבות הנדון: כתב
 

 ___________ של כולל לסך עד מאתנו שתידרשו סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים הננו
 ערבות קרן : ( להלן   שקלים)
 _____________________ מאת לכם שיגיע או המגיע ,להלן כמפורט הצמדה הפרשי בצירוף

 "(החייבלהלן: " )שייקרא
 הערבות קרן של סכום כל ,בכתב דרישתכם קבלת מיום ימים שבעה תוך ,פעם מדי לכם נשלם אנו

 שתהיו מבלי וזאת ,כלהלן ייעשה שחישובם הצמדה הפרשי בתוספת ,ל"הנ בדרישתכם שיצוין
 ובתנאי החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או דרישתכם את לבסס חייבים

 הפרשי בתוספת הערבות קרן סכום על יעלה לא זו ערבותנו פי על לכם שנשלם הכולל שהסכום
 .הצמדה

 :זו ערבות לגבי
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם למגורים בבניה התשומה מדד - מדד
 .נקודות  ___________דהיינו  __________ביום הידוע המדד - יסודי מדד
 .בבנק דרישתכם קבלת ביום ידוע שיהיה המדד - חדש מדד

 לעומת החדש המדד עליית שבין ההפרש את המבטא באחוזים העלייה שעור - הצמדה הפרשי
 .היסודי במדד מחולק כשהוא היסודי המדד

 אשר – הצמדה הפרשי ללא – ששולמה הדרישה סכום בגובה ,פעם מדי מאליה תוקטן זו ערבות

 הפרשי ללא – הדרישה פי על הכולל שהסכום ובתנאי הערבות קרן של הכולל מהסכום יופחת

 .הערבות קרן של הכולל הסכום על יעלה לא – הצמדה
 .כלפיכם החייב של החבות בתוקף מותנית אינה זו ערבות

 
 לתקופה פעם מדי מאליה בכלל, ותוארך ועד _____________ ליום עד בתוקף תישאר זו ערבות
 את לכם נשלם אם או בטלה זו ערבות כי בכתב לנו תודיעו כן אם אלא חודשים 12 של נוספת
 :הוא שמענו מ"הח הסניף לידי בכתב להגיע צריכה זו ערבות כתב פי על דרישה הערבות. כל סכום

.__________________ 

 
 .תיענה לא האמור התאריך לאחר שתגיע דרישה

 .להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבותנו
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 כלניות קרית אתא גבעת

פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות רטובות, 

 קירות תמך וסלילה חלקית

 -   2/88מכרז מס'   -

 
 נספח ח'

 

 תנאים מיוחדים
 

באתר ימצאו יזמים אשר יעסקו בבניית יחידות הדיור על מגרשיהם במקביל לביצוע של העבודות נשוא  .1

חופשית למגרשיהם בכל עת. לא תשולם על המציע לשתף פעולה עם היזמים ולאפשר להם גישה המכרז. 

 כל תוספת בגין טיפול זה.

המקרקעין באתר העבודה הינו אתר עתיקות מוכרז. על הקבלן לעבוד בהתאם להנחיות רשות העתיקות  .8

יחד עם נוכחות מפקח עתיקות. התשלום על בסיס יומי לפיקוח יחול על המזמין. באתר פועלת רשות 

והצלה. על הקבלן להישמע להוראות הרשות במקום ולאפשר להם גישה  העתיקות בעבודת חפירות בדיקה

 3רשות העתיקות עלולה לעכב את תחילת עבודות הקבלן בשטחי חפירות ההצלה בעד  חופשית לעבודתם.

 חודשים ממתן צו התחלת העבודה. לא תשולם למציע כל תוספת בגין עיכוב זה.

עלול  אישור זהבאתר נמצאים עצים בוגרים אשר ממתינים לאישור פקיד היערות לעקירה ו/או העתקה.  .3

. לא תשולם כל חודשים ממתן צו התחלת העבודה 3לעכב את תחילת עבודת המציע בתחום העץ/עצים עד 

 תוספת בגין עיכוב זה.

ים במקום, עבודות הפינוי יבוצעו ע"י בתיאום עם רשות הטבע והגנים נדרש להשלים הליך של פינוי גיאופיט .1

קבלן אחר. במידה ותוך כדי עבודת המציע יתגלו ערכי טבע נוספים, על המציע להתריע בפני המפקח על כך. 

המזמין ידאג לפנות ערכי טבע אלו באמצעות ההיתר אשר ברשותו והקבלן שעבד במקום. לא תשולם כל 

 תוספת למציע בגין טרחה ועיכוב אלו.
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נדרש להעסיק בעבודה זאת חברת בקרה חיצונית עם ניסיון מתאים אשר תבצע בקרת איכות על המציע  .5

המציע יגיש לאישור המפקח את חברת הבקרה )חברה המאושרת על בסיס דרישות נת"י ורכבת ישראל. 

 שבועות מיום חתימת ההסכם. 4ידי חברת נתיבי ישראל(. את תכנית האיכות הקבלן ידאג להגיש עד 

 גישה ואמצעי בטיחותדרכי  .6

יתכנו קשיים בהגעה לאזור העבודה בחלקים מסויימים באתר וכן קיים קושי להעברת כלים וכלי צמ"ה 

לסביבת העבודה. העבודות תבוצענה בהתאם לדרישות המפקח. לפני תחילת העבודות יועץ הבטיחות 

ידרש לבצע את כל הנדרש  מטעם הקבלן יערוך סקר מפגעי בטיחות ויתן הנחיות לעבודה בטוחה. הקבלן

בהנחיות דו"ח יועץ הבטיחות. מילוי הדרישות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון הקבלן. הקבלן 

 נדרש לקחת את כל האמור בחשבון בעת תמחור העבודות.
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 נספח ט'
 

 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
 

ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 
 )להלן: "החוק"( 1976 -תשל"ו 

 
אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________, המשתתף / מנכ"ל המשתתף / שותף המשתתף )מחק את המיותר(, 

בועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הק
 כדלקמן*:

 

המשתתף ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  .א.1
 , בשנה שקדמה למועד עריכת תצהיר זה.1991והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

וט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חל .ב.1
, כאשר ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד עריכת 1991כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 תצהיר זה.
 

יסור העסקה שלא המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה אחת או יותר לפי חוק עובדים זרים )א .ג.1
 .51/51/55, ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה, היה לפני יום 1991כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 
 * )על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים(.

השליטה בו גם בעל  -לעיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המשתתף הוא חבר בני אדם  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .5
 .1960 -או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 

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

  ___________________ 
 חתימת המצהיר  

 
 

 אישור
 

כי ביום ___________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני הח"מ __________, עו"ד )מ.ר. ____________( מאשר
_____________, ת.ז. _______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 
 

________________________ 
 עו"ד  
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 קרית אתא גבעת כלניות

פריצת דרכים,עבודת עפר, מערכות רטובות, 

 קירות תמך וסלילה חלקית

 -   2/88מכרז מס'   -

 
 'יגנספח 

 

 רשימת תכניות ותיק התכניות 
 

 2/11המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 
 

 )מופץ בנפרד כנספח לחוברת זו(
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 -1סוף חוברת חלק -
 

 כמפורט בתוכן עניינים של חוברת זו 3 -ו 5חלקים ראה 


