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 51/16' מכרז מס
 

 תוכן עניינים
 

  ההזמנה להציע הצעות–' מסמך א

 .הוראות למשתתפים ותנאים כלליים – 1' מסמך א 

 .מסמך פרטים כלליים ופירוט ניסיון קודם – 2' מסמך א

 .תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 3'מסמך א 

 .נוסח ערבות מכרז – 4'מסמך א 

 .הצהרה על היעדר קרבה – 5'מסמך א 

 .ח בדבר מחזור כספי" אישור רו– 6'מסמך א 

. הצהרה על היעדר הרשעות -  7'מסמך א 

 

  הצהרה והצעת המשתתף–' מסמך ב

 

  ההסכם–' מסמך ג

 .נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א 

 .נוסח אישור על קיום ביטוחים –' נספח ב 

 .כתב כמויות ומפרט טכני –' נספח ג 

 (אינו מצורף) כלליים אחריםם  המפרט הכללי לעבודות בניין  ומפרטי/הנחיות  –'           נספח ד

 .תוכניות - '          נספח ה

ויהווה חלק    , יוכן על ידי הזוכה במכרז) לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת – ' נספח ו

              .(   ממסמכי  ההסכם

 .נספח בטיחות בעבודה –' נספח ז 

 .הוראות מחוק עבודת הנוער –' נספח ח 

 

 :הערות

, בינוי והשיכוןהל המפרטים הכלליים  שבהוצאת  הועדה  המיוחדת  בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד כ -

הווים  יחד את מסמכי מכל המסמכים דלעיל  . ל"או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה

 .החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים

ניתנים ,  קבלןהחוזה זה ואינם ברשותו של  /שלא  צורפו  למכרז,  מפרטים הכלליים המצוינים  לעילה  -

 . עבודות פיתוח»מפרט בינוי»בינוי » מידע לספק   www.online.mod.gov.ilלהורדה באתר 

http://www.online.mod.gov.il/
http://www.online.mod.gov.il/
http://www.online.mod.gov.il/
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העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל והוא  -

הבין את תוכנם ומתחייב לספק את העבודה על פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה , קראם

 .הזוכה במכרז

. להכניס שינויים ותיקונים במכרז, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל עת, העירייה רשאית -

לידיעתם של כל , בכתב,  יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, כאמור, השינויים והתיקונים

 .או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם/המשתתפים בדואר רשום ו
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 1'מסמך א

 הוראות למשתתפים ותנאים כלליים- הזמנה להציע הצעות 

 51/16מכרז פומבי  מספר 

- אהל יהושע  (שביל)עירית בית שמש מבקשת בזאת הצעות מחיר לביצוע והסדרת מעבר 

 .ואדי זנוח בבית שמש

 
לפי תקנות רישום קבלנים לפחות  ב סוג 200ענף סיווג קבוצת בעל המציע להיות קבלן רשום  .1

י " ולנהל ספרי חשבונות עפ1988 – ח"התשמ, (סיווג קבלנים רשומים)לעבודות הנדסה בנאיות 

 .על הקבלן להיות לצרף אישורים המתאימים להצעתו, פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

 

חמישים אלף ) ₪ 50,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך  .2

ערבות זו תחולט לטובת העירייה . 30.12.16לפקודת העירייה כשהיא בתוקף עד לתאריך , (₪

 .מכל סיבה שהיא, בכל מקרה בו המציע יסרב להתקשר עם העירייה חרף זכייתו במכרז

 

במהלך שעות העבודה בין השעות  28.08.2016מתאריך את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל  .3

אשר ישולמו  ₪ 1,500תמורת סך של , ל עיריית בית שמש" בלשכת סמנכ15:00 – 9:00

סך זה לא יוחזר בשום מקרה . (מסומנת למוטב בלבד)בהמחאה לפקודת עיריית בית שמש 

 .02-6278397: לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון. ונסיבות לרוכש

 

 1המפגש יתקיים באתר ברחוב אוהל יהושע  12:30 בשעה 30/08/2016 ביום יערך קבלנים סיור .4

ומציע אשר הוא או נציג מוסמך מטעמו  חובהההשתתפות בסיור הקבלנים היא . בית שמש -

 .לא ישתתף בסיור לא יהיה רשאי לגשת למכרז

 

את ההצעות בצירוף ערבות בנקאית וכל המסמכים הדרושים יש להגיש במסירה אישית בלבד  .5

' מיום אל העירייה לא יאוחר "ולהכניס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בלשכת סמנכ

הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תילקחנה .  בצהריים12:00 עד השעה 11.09.16בתאריך 

 .בחשבון

 
העירייה שומרת על זכותה . אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת

 . לפצל את המכרז בין מספר מציעים
 
 
 

______________                                                                                           
 ראש העיר-                                                                                     משה אבוטבול
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 .פרטים כלליים ופירוט ניסיון קודם - 2'מסמך א
 

 כללי .א

 רק הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים

 כאמור אחרת התייחסות הייתה. המכרז ממסמכי באיזה אחרת התייחסות אין בהם אשר במקרים

. האחרת ההוראה תחייב, המכרז ממסמכי באיזה

 

( שביל)מבקשת לקבל הצעות מחיר לביצוע והסדרת מעבר  ("העירייה: "להלן)עיריית בית שמש  .6

ואדי זנוח בבית שמש וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם על - אהל יהושע 

 "(.העבודות: "להלן)נספחיו 

 
הזוכה . (כולל זמן התארגנות) 06/11/2016מסגרת לוח הזמנים לסיום כלל העבודות הינה עד ל  .7

תכנית , במכרז יכין תכנית עבודה מפורטת ולוח זמנים מפורט לגבי ביצוע כלל העבודות 

העבודה ולוח הזמנים המפורט יאושרו על ידי העיריה ויהיו חלק מתנאי ההסכם בין העירייה 

 .לזוכה במכרז

 
או הממונה על /הזוכה במכרז ישמור על כלל הוראות הבטיחות והנחיות מנהל העבודה ו .8

הבטיחות באתר בשים לב כי העבודות מבוצעות במקום פעיל שבו מתקיימים לימודים על כל 

המפקח / ט "י  הקב"כ ישמור על כל ההוראות הביטחוניות שיינתנו ע"כמו. המשתמע מכך

 .והנהלת החווה

 
, חברת החשמל, הזוכה במכרז יהא אחראי לבצע את כלל התיאומים הצריכים עם העירייה .9

 .המפקח וכלל בעלי התפקיד האחרים הרלוונטיים, מנהל הפרויקט, משטרה, תאגיד המים, בזק

 
התמורה בגין ביצוע העבודות תהא בהתאם לכמויות אשר בוצעו בפועל במכפלת התמורה  .01

התמורה תשולם במועדים הקבועים . הקבוע לכל פריט ופריט לאחר שקלול הנחת הזוכה במכרז

 .בחוזה

 
, (אומדן)מודגש כי הכמויות המופיעים בכתב הכמויות והמחירים הינן כמויות משוערות בלבד 

התשלום יהא על פי , העירייה אינה מתחייבת לביצוע מינימום של כמויות באיזה מהסעיפים

 .ביצוע בפועל של כמויות

 
כתנאי לתחילת ביצוע העבודות ולכניסתו של ההסכם לתוקף יעביר הזוכה במכרז לחברה  .11

 .אישור על קיום ביטוחים וערבות ביצוע בסכומים ובנוסח אשר צורף להסכם

 

 :תנאי סף להשתתפות במכרז .ב

העומד במועד " עוסק מורשה"רשאי להגיש הצעה במכרז זה תאגיד אשר יוסד כדין בישראל או 

 :הגשת ההצעות למכרז בכל התנאים המצטברים שלהלן
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קבוצת ב 1969 – ט"התשכ, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות הינו קבלן רשום  .21

סיווג קבלנים )לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לפחות  ב סוג 200ענף סיווג 

 .1988 – ח"התשמ, (רשומים

 

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על רישומו 

. כקבלן בענפים ובסיווגים המפורטים לעיל

 

 עבודות כדוגמת העבודות שבמכרז זה ובהיקף כספי 3 לפחות 2013-2016 ביצע בין השנים   .31

 .ח לפחות" ש3,500,000מצטבר של 

 

כשהוא מלא  (לכל עבודה בנפרד)' להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף את טופס א

. וחתום בחתימה וחותמת הקבלן

 

 השנים שקדמו למועד פרסומו של 10-או מי מבעליו לא הורשע ב/או מי ממנהליו ו/המציע ו .41

המכרז בעבירות פליליות של מרמה או אלימות או עבירות אשר בית המשפט קבע כי בעבירות 

 .הללו יש קלון

 

 .(7)'מסמך אלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר בנוסח 

 

 (.3' מסמך א) בהתאם לנוסח המצורף ח" ש50,000ס של "ע, מקור, הגיש ערבות בנקאית .51

 

 .ב בדיוק"על פי הנוסח המצ' על המשתתף להגיש ערבות מקור כמפורט בסעיף ה

 

מטעם זה בלבד ולפי , העירייה תרשאי, לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז

או /לבקש כי ישלים ו; לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין,  הבלעדי והמוחלטהשיקול דעת

. או המסמכים שצורפו לה/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/יתקן ו

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .ג

 :  שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף מציע כל

 

ככל ) בכתב העירייהי "לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע,  מסמכי המכרזשני עותקים זהים של כל

 בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ובחתימה מלאה במקומות י המציע"כשהם חתומים ע, (שנשלחו

 . המיועדים לכך

 

 .להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף'           כלל המסמכים הנדרשים בסעיף ב

  

 .במידה והמציע הינו  תאגיד,  העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע
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.  אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף 

 

.   אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור

 

 . במקרה שהמציע הוא תאגיד- ד בדבר מורשי זכות החתימה "אישור מרואה חשבון או עו 

 

 תשלום חובות, אכיפת ניהול חשבונות)י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים "אישור בתוקף עפ

. 1976-ו "התשל, (העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום, מס

 

ד "י עו"י המציע וכן חתום ומאומת ע"חתום ע קיום דיני עבודה תצהיר העסקת עובדים זרים

. 3'במסמך אב  "בנוסח המצ

 

 .5'במסמך אב " הצהרה והתחייבות בנוגע להעדר קרבה משפחתית לעובדי הרשות בנסח המצ

 

או כנגד מי /לפיה לא הוגש כנגדו ו, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, הצהרה

כל כתב אישום לבית משפט או , למיטב ידיעתו, או כנגד מי ממורשי החתימה שלו/ממנהליו ו

כן תכלול ההצהרה התחייבות לפיה יודיע המציע בכתב . לבית דין בגין עבירה שיש עימה קלון

או עלול להיות מוגש /על כל כתב אישום אשר יוגש ו, לראש העירייה מיד עם היוודע לו הדבר

 .7'מסמך אכאמור בנוסח 

 
מטעם , ועדת המכרזיםרשאית , איזה מהמסמכים האמורים לעיללהצעתו המשתתף א צירף ל

; לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין, זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

או הנתונים /מהמסמכים שבהצעתו ואו יבהיר איזה /או יתקן ו/ישלים ואו /יוסיף ולבקש כי 

לפי שיקול דעתה , המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים

 . הבלעדי

 

בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף /או להבהיר ו/לדרוש מהמציע לפרט ו

או מי מטעמה שיעסקו בהערכת /להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העיריה ו

 .כאמור, ידם-ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 

: הבהרת מסמכי המכרזסיור קבלנים  .ד

 

יש להפנות אליה כל . מ"שני ניהול פרויקטים בע' חבנציגת העירייה האחראית למכרז זה היא 

השאלות והתשובות ירוכזו ויועברו לידיעת . ל"בדואר או בדוא, או בבירור בכתב בלבד/שאלה ו

לא , i9998866@gmail.comלמייל שאלות הבהרה יש להגיש בכתב . כל משתתפי מכרז זה

ל או מועד אחר אשר עליו " לא תתקבלנה שאלות מעבר למועד הנ06/09/2016: יאוחר מיום

 .תודיע העירייה
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חוסר בהירות או אי , שגיאות,  על כל סתירות למכרזהמציע נדרש להודיע בכתב לאחראי

ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט , שמצא במסמכי המכרז, התאמות

. ן כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרזיאו עני

 

   אלא אם העירייהמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי 

. והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה, כאמור בסעיף זה, התשובות נתנו לו בכתב

 

 1המפגש יתקיים באתר ברחוב אוהל יהושע  12:30 בשעה 30/08/2016 ביום יערך קבלנים  סיור .61

לפי שיקול דעתה לערוך ,  תוכלהעירייה.  חובהההשתתפות בסיור הקבלנים היא . בית שמש -

 לפי שיקול הכלאו לכלל המציעים /או ליחידים ו/מפגשים וסיורים נוספים לקבוצות מציעים ו

 .דעתה הבלעדי
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 :ערבות מכרז .ה

 

 ידי על או בישראל בנק ידי על שהוצאה, אוטונומית, מקור ערבות על כל משתתף לצרף להצעתו  .71

 עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח בישראל לעסוק רישיון שבתאגידה ישראלית ביטוח חברת

 ובתוקף 50,000 של בסך, העירייה לפקודת, במכרז המשתתף לבקשת 1981 - א"התשמ, הביטוח

 .בדיוק (4)א כמסמך ב"המצ הנוסח לפי במכרז הצעתו להבטחת וזאת 30/12/2016 ליום עד

 

  :כי מובהר

 

 תוקף את יאריך והמציע נוספת לתקופה הערבות תוקף הארכת לדרוש העירייה תהא רשאית

 הארכת-אי. (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה) הדרישה י"עפ הערבות

 . המשתתףהצעת לפסילת עילה, כשלעצמה, תהווה כנדרש הערבות

 

 מכרז בתנאי עומדת אינה לה שצורפה הערבות אשר הצעה לפסול רשאית תהא המכרזים וועדת

 .זה

 

, חלקה או כולה, לפירעון הערבות את להגיש רשאים יהיו העירייה או/ו המכרזים וועדת

 להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמשתתף אימת כל:הבאים במקרים

 .אשהי דרך בכל, הצעות

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל

  לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמשתתף אימת כל

 .מדויק

  ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה המשתתף שנבחר שלאחר אימת כל

 .להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות

 

 כאמור מעשים עקב לה שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי העירייה מזכות לגרוע מבלי והכל

 .ערב עסק המחאת או/ו אישית המחאה כערבות תתקבל לא כי יודגש ספק הסר למען. לעיל

 

 רשום בדואר, במכרז הזוכה עם ההתקשרות לאחר לו תוחזר ערבותו, זכתה לא שהצעתו משתתף

(. 1)א במסמך המציע שיציין לכתובת
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 הגשתה ואופן המשתתף הצעת .ו

 

על .  למחירי האומדן שהינם מחירי מקסימוםמתן הנחה בלבדההצעה למכרז זה הינה בדרך של  .81

באופן ( הן בכמויות והן במחירים)ההנחה תחול על סעיפי החוזה . הקבלן ליתן אחוז הנחה

 .אחיד

 

 . תוספת למחירי מקסימום תביא לפסילת ההצעההמהווהמובהר כי הצעה 

                      

כן עליו , לרבות על דפי תנאי המכרז: כל הדפים הכלולים בחוברת המכרזעל המציע לחתום על  .91

תשריט , לחתום על כל תכנית ותכנית המצורפת למכרז זה ועל כל דף ודף בהצעתו וכל מסמך

 ותשובות לשאלות הבהרה ככל ותכנית המצורפים אליה ולרבות על פרוטוקול סיור קבלנים

 .שני ניהול וקידום פרויקטים'  העתקים לחב2שישנם ולהגיש ב 

 

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל  .02

 . חודשים מהמועד הקבוע להגשת ההצעות למכרז3ממועד הגשתה ועד תום 

 

והם נמסרים למציעים למטרת הגשת ,  וקנינה הבלעדיהעירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של 

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם . י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת" עפלעירייההצעות 

 .עיריית בית שמשולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ל

 

 עירייהתהא ה, במידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם .12

לזוכה לא תהיה . י ההסכם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי"רשאית להתקשר עם מציע אחר עפ

.  עם מציע אחר במקומועירייהאו זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה/או תביעה ו/כל טענה ו

 

כנגד הזוכה עקב עירייה אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .22

 .הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז

 

כי קרא את מסמכי , החתימה על מסמכי המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף .32

לרבות הסכם ההתקשרות וכי הוא מסכים לתנאים המופיעים , על נספחיהם, המכרז כולם

 .בהם

 

במסמכי  או תוספת שיעשו /או כל שינוי ו/ו, אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז .42

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב , המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם

. לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה
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: עירייההחלטות ה .ז

 

והיא תהיה ,  מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה  שהיאעירייהאין ה .52

ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את , בין היתר, רשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת הזוכה

, עירייהההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה. השירות הנדרש ברמה מעולה

.  מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער עליה

 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  .62

סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו על ידי . ההצעה ותנאיה

 .המשתתפים במכרז

 

וכן ,  שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותרעירייהה .72

ל והכ, או לבצע חלק מהעבודות בעצמה/ו, להתקשר למציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה

. לפי ראות עיניה

 

, הצעותלהציע ולבטל את הבקשה ,  רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשוהעירייה .82

ם צד שלישי עאו להתקשר , וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפרסם הזמנה חדשה להציע הצעות

.  כלשהו לביצוע מכרז זה כפי שתמצא לנכון

 

העירייה תהא רשאית לשאת . עירייהבחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של ה .92

והחוזה שייחתם יהא תוצאת המשא ומתן המוסכמת על , ולתת עם הזוכה לשיפור הצעתו

 .הצדדים

 

.  בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתהעירייההמציע מסכים מראש להחלטת ה .03

 

העירייה  לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת  .13

דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות , הערבויות, לרבות  הבדיקות המוקדמות, מחיר

.    להלן48-49פים  למעט האמור בסעי, או הנובעות ממנה/כלשהן הכרוכות בהגשת  ההצעות ו

 

בידי העירייה הסמכות . העירייה רשאית להחליט על פיצול ביצוע העבודות למספר שלבים .23

 מהיקפה לפני או 50% – מהיקפה או להגדילה עד 50%-והרשות להקטין את היקף העבודה עד ל

 במקרה זה לא ישתנו מחירי היחידה בכתב , פ שיקול דעתה הבלעדי"והכל ע, במהלך הביצוע

לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף . הכמויות ובהצעת הקבלן

.  והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא, זה
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מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק  .33

. או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות/או מהעבודות ו/מהמכסה ו

להשלים חלק , העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלבים

מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים 

לבצע , שומרת העירייה לעצמה את הזכות על אף כל האמור בחוזה,  כמו כן;להשלמת העבודות

חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או  ביטול חלק ממנה יחייבו 

או /את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו

.  או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז/תביעה ו

 

לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את              , החליטה העירייה כאמור לעיל .43

על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים , העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען

.  המחויבים על פי העניין

 

או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז /אם תחליט העירייה כאמור שלא לחתום על החוזה ו .53

או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית /או דרישה ו/כל תביעה ו

 .ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד

 
63.  

 
נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא . א

, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהעירייה, זכה המציע במכרז

אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי , עקב אי זכייתו

בגין , ל לכל פיצוי אחר"פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ. המכרז שתוחזרנה

כתוצאה מהפגם בהליכי , נגרמו לו, לטענתו, או נזק אשר/או אבדן רווח ו/הפסדים ו

.   המכרז

 

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  . ב 

מתחייב , האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך

י "י החוזה שנחתם עמו עפ"המציע מיידית עם הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ

המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז 

המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד . ש"י קביעת ביהמ"עפ

ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות , כפוף לתנאי החוזה, הפסקת העבודה

ולחוזה ' הזכייה בו וכד, אופן ניהולו, מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז

.  י המזמין כתוצאה ממכרז זה"או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע/ו, שנחתם בעקבותיו
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 :תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים והשבת ערבות המכרז, חתימה על נוסח ההסכם .ח

 

יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז - משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז .73

 . שצורפה להצעתו

 

 :יידרש, המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה .83

 
על , תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, לחתום .1.83

ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך , ההסכם לביצוע העבודה

 .החתימה על ההסכם וביצועו לרבות אישור על קיום ביטוח

וזאת , לפקודת העירייה כמפורט בהסכם (בלתי מסויגת)להפקיד ערבות בנקאית  .2.83

עם קבלת ערבות זו לשביעות רצונו . לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם

 .תוחזר ערבות המכרז הנזכרת  לעיל, המלאה של גזבר העירייה

 

ל משרד הפנים "לחתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ .3.83

וכן למסור  (ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים"חוזר המנכ) 2/2011' מס

לרבות המשרד או התאגיד בו , פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו

, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, אל מול גורמי הרשות המקומית, הוא מועסק

וכן , לצורך בדיקת ניגוד עניינים, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי

. לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור

ש "מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ

העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר 

 .תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז, ניגוד עניינים

 

או כל /או לא המציא ערבות ביצוע כמפורט לעיל ו/לא חתם המציע הזוכה על ההסכם ו .4.83

או /תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז הנזכרת לעיל ו, מסמך נדרש

וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העירייה על , למסור את ביצוע העבודות לאחר

 .או על פי כל דין/על פי ההסכם ו, פי תנאי מכרז זה

 

 .צו התחלת עבודה הזוכה לא יתחיל בביצוע העבודות בטרם קיבל .5.83

 

, או נזק שייגרמו/המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו .93

או ממילוי או אי מילוי התחייבויותיו /הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו

האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד . על פי טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם

האמור לעיל יחול לגבי . או כל הפועלים מטעמה/ו, והן לגבי העירייה ומועסקיה, שלישי שהוא

 .ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש, כל נזק
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או אחריות של המציעים /או לגרוע מכל התחייבות ו/כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו .04

הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת , או מכל זכות של העירייה/ובכלל זה של המציע הזוכה ו

 .או בכל דין/למסמך זה על כל נספחיה ו

 

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור בו מהצעתו תהא מ .14

.  העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב

 

 :כללי .ט

 

י שינוי או "בין ע, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם .24

לא יחייבו את העירייה , או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, תוספת בגוף מסמכי המכרז

 .ולא יהא להם תוקף מחייב כלפי העירייה

 

מחיקה , לראות בכל שינוי, י שיקול דעתה הבלעדי"עפ, העירייה תהיה רשאית,  על אף האמור .34

 .ולפסול את הצעתו, משום הסתייגות המשתתף מתנאי מהמכרז, או תיקון כאמור

 
 .סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע למכרז זה הינה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים .44
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 51/16' מכרז מס
 (3)'מסמך א

תצהיר קיום 
 דיני עבודה

 

 עבודה דיני קיום תצהיר

 ציבוריים גופים עסקות חוק לפי

 

 

 וכי את האמת לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ________________ .ז.ת ____________________ מ"הח אני

 :כדלקמן בכתב בזה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

 זה תצהיר על לחתום  ("המציע: "להלן)( ______________________ ידי על כדין מורשה אני  1.

: להלן)שמש  בית עירית ידי על שפורסם שמש בית בעיר ________פומבי  למכרז להצעה בתמיכה

 .("המכרז"

 :מאלה אחד במציע מתקיים כי מצהיר הנני. 2

 .זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע א

 דין בפסק אליו זיקה ובעל המציע הורשעו לא במכרז הצעות להגשת האחרון למועד  עד. ב

 .זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי חלוט ביותר

 חוק לפי יותר או עבירות בשתי חלוט ד"בפס הורשעו לא אליו זיקה בעל או המציע  אם. ג

 האחרון המועד ועד האחרונה ההרשעה מן אחת שנה לפחות חלפה כי - עובדים זרים

 .ההצעות להגשת

 :מאלה אחד במציע מתקיים כי מצהיר הנני. 3

 .מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו הזיקה ובעל  המציע. א

 דין בפסק עליו הזיקה ובעל המציע הורשעו לא במכרז הצעות להגשת האחרון למועד  עד. ב

 .מינימום שכר חוק לפי עבירות משתי חלוט ביותר

 חוק לפי יותר או עבירות בשתי חלוט ד"בפס הורשעו לא אליו זיקה בעל או המציע  אם. ג

 האחרון המועד ועד האחרונה ההרשעה מן אחת שנה לפחות חלפה כי - שכר מינימום

 .ההצעות להגשת

 :לעיל 3 -ו 2 סעיפים לעניין

 

 1981  -א "התשמ.(רישוי( הבנקאות בחוק כמשמעות - "שליטה" -ו, "החזקה" ,"שליטה אמצעי" .

 :מאלה אחד כל - "זיקה בעל"

 המציע ידי על שנשלט אדם בני חבר 1.

 :מאלה אחד אדם בני חבר הוא המציע אם  2.

 ;בו השליטה  בעל. א
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 להרכב במהותו דומה, העניין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר.  .ב

 פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם בני חבר של פעילותו ותחום של המציע כאמור

 ;המציע של

 ;העבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי  .ג

שליטה  שנשלט אחר אדם בני חבר - מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם. 3

 .במציע ששולט מי בידי מהותית

" 

 כהגדרתם - "מהותית שליטה" , "מינימום שכר חוק" ,"זרים עובדים חוק" ,"בעבירה הורשע

 1976 - ו"התשל ציבוריים גופים עסקאות בחוק. 

 אמת זה תצהירי ותוכן וחתימתי שמי זהו  4.

 

 

 _______________________ המצהיר חתימת ___________________  תאריך

 

 

 אישור

 הופיע _______________ ביום כי בזה מאשר ______________ ד"עו מטה החתום אני

 ________________ 'מס זהות תעודת י"ע עצמו שזיהה ____________________ מר בפני

 וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר )אישי באופן לי המוכר(

 וחתם דלעיל הצהרתו נכונות אישור, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

 .בפני עליה

 

 

___________________ 

 

 התצהיר מקבל חתימת
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 51/16' מכרז מס
 (4)'מסמך א

נוסח ערבות 
 מכרז

 

 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
 

ערבות בנקאית  : הנדון
 

אנו ערבים בזה  ("המבקש: "להלן)________________ פ . ח_________________  על פי בקשת 
 וזאת בקשר עם  _______________________________כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

פ תנאי "להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש ע__________ ' השתתפות המבקש במכרז מס
. המכרז

 
ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע "אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

או לדרוש , מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, אלינו
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

. הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ
. ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ, ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 
. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 
 

.  ועד בכלל30/12/2016ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
.   לא תענה30/12/2016דרישה שתגיע אלינו אחרי  

.   ערבותנו זו בטלה ומבוטלת30/12/2016לאחר יום 
 
 

. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 
 

 , בכבוד רב       
 -בנק    -       
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 51/16' מכרז מס
 (5)'מסמך א

תצהיר על 
 היעדר קרבה

 

 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
 

 והתחייבות הצהרה: הנדון
 

 :הנני מצהיר כלהלן, בו שליטה שלעירייה תאגידאו /ו העירייה עם בחוזה להתקשר עומד ואני הואיל
 

: מאלה אחד על נמנה אינני .א
 
 .ה מועצת העיר בית שמש/של חבר (אח או אחות, בן או בת, הורה, זוגבן ) משפחה קרוב (.1)

 
 .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר (.2)
 

 .בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש (.3)

 

לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים  (2 )–(  1)תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  (.4)
לעיל מנהל או עובד אחראי  (2 )–ו  (1)ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה . בהונו או ברווחיו

 . בתאגיד
 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה  .ב
לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה ' בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א

וכן ידוע , לעיל' לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א
במקרה של כריתת , לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה

ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על , חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל
פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה 

 .שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה
 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף  .ג

 .הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי, לעיל' א
 
 
 
 
 
 
 
 

________________                                                                                  _________ 
   תאריך                                                                                         חתימה וחותמת המציע
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 היעדר הרשעות בפליליםתצהיר על 

 
 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________. ז. ת____________מ "אני הח

:  ה בזה כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/צפוי
 
שהוא הגוף המבקש  ("המציע "–להלן )_______________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

- להלן )______ ' מסבעקבות פרסום מכרז  ("העירייה: "להלן) עיריית בית שמשלהתקשר עם 
. ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר. ("המכרז"

או /למציע  ו,  השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז10-אין בהנני מצהיר בזאת כי  .2
הרשעות פליליות הנוגעות למירמה או אלימות או אשר , או מי ממנהלי המציע/מי מבעלי המציע ו

 . נקבע על ידי בית המשפט כי אלו עבירות שיש עימן קלון

 .אני מתחייב להודיע מיד לעירייה על הרשעה כאמור גם במהלך ביצוע העבודות .3

. להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .4

 
 ____________________        

                 חתימת המצהיר 
 

 

אשר משרדי _________, . ר.ד מ"עו, _______________, הופיע בפני________, כי ביום , הריני לאשר

ולאחר שהזהרתיו כי עליו , המוכר לי באופן אישי' ____________, גב/מר____________, ברחוב 

אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם , להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

. עליו בפני

   ____________________        
חתימת עורך הדין             
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 ' מסמך ב

 הצהרת והצעת הקבלן

 

 את, וסביבותיו האתר את בדקתי, או נשוא העבודות/העבודות ו באתר שביקרתי לאחר. 1

או העבודות נשוא /ו העבודות לביצוע הדרושים והחומרים של העבודות וטיבם כמויותיהם

 לעבודה המיועד את השטח או מיקום העבודות/העבודות ו לאתר הגישה דרכי את בחנתי, המכרז

, ב"וכיו התיעול, הביוב, הטלפון, החשמל קווי, המים צינורות מקום את, החומרים ולאחסנת

 ;האחרים והסידורים המתקנים וכל הקיימים הסמוכים המבנים

על  להשפיע העלולות האחרות והאפשרויות הסיכויים לגבי הידיעות כל את שהשגתי לאחר 2.

 ;אלה תנאים ידיעת לאי בקשר כלשהן בטענות לבוא אוכל שלא ושוכנעתי, הצעתי

 במשרדו של המוצגות המוצרים של הדוגמאות, המפרטים, התוכניות את ובדקתי שעיינתי לאחר. 3

שפורטו  האחרים המסמכים וכל והמחירים הכמויות רשימת את - כאלה היו אם - ,המהנדס

 ;ממנו נפרד בלתי חלק ושמהווים בהסכם

לי  ידוע ואולם, כאלה היו אם, העבודה לצורך שנעשו והסקרים חות"הדו בכל שעיינתי לאחר. 4

לבצע , עלי המוטלת מהחובה אותי יפטרו ולא בלבד לאינפורמציה הם אלה וסקרים חות"שדו

 חות והסקרים”הדו לשלמות אחריות או חבות מכל משוחרר יהיה בעצמו והמזמין בדיקות בעצמי

 ;ל"הנ

 והמחירים התעריפים לרבות, שבהצעתי ההסכם ששכר למסקנה והגעתי שבדקתי לאחר. 5

תמורה  ומהווה דעתי את מניח, הראשי הקבלן אחוזי ולרבות והמחירים הכמויות שברשימת

 ;זה הסכם נשוא יהתחייבויותי לכל והוגנת שלמה, מלאה

העבודות נשוא  לביצוע, המזמין ידי על שנקבעו המועדים פירוט את ובדקתי שקראתי לאחר. 6

 ;בהם לעמוד ואהיה מוכן המכרז

 וכי תהיו לכם שתינתן אחרת הצעה כל או הצעתי את לדחות זכותכם כי לידיעתי שהובא לאחר. 7

 גם, הנראית לכם ההצעה לבעל, בחלקן או במלואן, בכלל אם, העבודות ביצוע את למסור רשאים

 ממציע בין יותר המכרז נשוא העבודות את לפצל רשאים הנכם כי וכן, ביותר הזולה אינה זו אם

 ;אחד

 אתם שומרים וכי כלשהי בדרך אתכם לחייב כדי זו בהצעתי באמור שאין לידיעתי שהובא לאחר. 8

, אותן הוראות רק וכי ההסכם ובמסמכי בהצעה שינויים עת בכל להכניס זכותכם את לעצמכם

 ;יחייבו אתכם, בינינו (בכלל אם)וייחתם  שיערך בהסכם ייכללו אשר והצהרות הסכמים

האמור  כל לרבות, הצעתי אותי מחייבת, זאת הצעה על חתימתי מיום כי בזאת מצהיר הנני. 9

 במשך, פרטיה כל על, בתוקפה עומדת והיא, העבודות נשוא המכרז לביצוע התנאים במסמכי

 י"עפ לדרישה בהתאם ואפעל למסירתה האחרון מהתאריך ימים 90 - מ לא פחות של תקופה

 .העבודות נשוא המכרז לביצוע מסמכי התנאים הוראות

 :מתחייב הריני, תתקבל הצעתי אם. 10

 .המזמין ידי על זאת לעשות שאדרש בתאריך ההסכם על  לחתום.  א

 .התחלת העבודה לצו בהתאם ממני שיידרש בתאריך עבודותיי בביצוע  להתחיל.  ב
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 רכושו של הם, ההצעה קבלת לצורך לידי שנמסרו המסמכים שכל לי ידוע כי בזאת מאשר הנני. 11

 עם קבלת מיד, הצעתי את הגשתי לא אם ובין הגשתי אם בין, למזמין להחזירם ועלי המזמין

 .כן לעשות אדרש בו אחר מועד בכל או, העבודות נשוא המכרז לביצוע נבחרתי שלא הידיעה

משרדית  הבין הוועדה בהוצאת הכלליים המפרטים ברשותי נמצאים כי בזאת מצהיר הנני. 12

אני  וכי האחרונה המעודכנת במהדורתם, ומחשובם לבניה חוזה מסמכי של לסטנדרטיזציה

 הכלליים המפרטים לדרישות או העבודות נשוא המכרז בהתאם/ו העבודות את לבצע מתחייב

 .ההסכם ממסמכי נפרד בלתי המהווים חלק המסמכים ויתר

 .בכתב הכמויות בנפרד כל סעיף על ככזו החלה הצעתי תחושב. 13

 לא, סופיים בהצעתי הינם, והמחירים הכמויות ברשימת הכלולים היחידה מחירי כי מאשר הנני 14.

, וסוג מין מכל, , האחרות ובין בין הכלליות, המיוחדות בין, ההוצאות כל את כוללים והם, ישתנו

 זו להצעתנו המסמכים המצורפים לדרישות בהתאם, העבודות נשוא המכרז בביצוע הכרוכות

 ידיעה אי או, הבנה אי טענה בשל או תביעה שום אציג לא וכי לפיהן הקבלן התחייבויות ולביצוע

 .ההצעה מסמכי או של להסכם הקשורים מהמסמכים אחד כל של או ההסכם תנאי של

 .את כל האישורים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז בזה ממציא הנני . 15

 שהועברו המסמכים יתר מהווים כל שייחתם בהסכם זאת מהצעתי נפרד בלתי שחלק לי ידוע. 16

 .מצורפים והינם עליהם שחתמתי, לידי

, קבלת ההצעה לצורך לידי שנמסרו המצורפים המסמכים ועל זאת הצעתי על שחתימתי לי ידוע. 17

 וקבלתם בדיקתם, המסמכים קריאת את המאשרת חתימה אלא, ההסכם על חתימה מהווה אינה

 .סייג ללא

 לאחר אך ורק תוקף יקבל, תתקבל הצעתי אם, עמי שייחתם מסמכיו על הסופי שההסכם לי ידוע. 18

 .המזמין חתימת

מסמך )להסכם  ('נספח ג)אנו מציעים לבצע את העבודות במחירי כתב הכמויות  כל אלו לאחר. 19

: ובמילים)________ %של ( אשר תחול על כל פריט בכתב הכמויות)בהנחה כוללת וגורפת  ('ג

 .(אחוזים________________________________________ 

 

 ניתן, שלילי הנחה שיעור להציע ניתן לא. הכמויות שבכתב םיהמירבי למחירים הנחה שיעור הינה ההצעה

 .0% של הנחה שיעור להציע

 לשתי מעבר הצעה הוגשה. עשרוניות נקודות 2 עד יהיו הספרות לאחר כאשר בספרות יהא ההנחה שיעור

 העשרוניות הנקודות שתי רק מקרה בכל בחשבון ילקחו עשרוניות נקודות

 אינה העירייה, (אומדן) בלבד משוערות כמויות הינן והמחירים הכמויות בכתב המופיעים הכמויות כי מודגש

. כמויות של בפועל ביצוע פי על יהא התשלום, מהסעיפים באיזה כמויות של מינימום לביצוע מתחייבת

 

 ___________________________ :וחתימתו הקבלן שם

 

 _____________________________ :מורשה עוסק 'מס

 

 ______________________ :הקבלנים בפנקס רשום' מס
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 ' מסמך ג

 הסכם

 

 2016_______    לחודש ________ ביום __________-שנערך ונחתם ב

 

 בין

 עיריית  בית שמש

 ("המזמין"או " העירייה: "להלן)

 מצד אחד

 

 לבין

 

__________________________ 

_________________________ 

 ("הקבלן: "להלן)

 

ואדי - אוהל יהושע  (שביל)מעוניינת בביצוע עבודות לביצוע והסדרת מעבר  והעירייה  הואיל
 (;"העבודות: "להלן)זנוח בהתאם להוראות הסכם זה  

 
והקבלן הגיש  ("המכרז: "להלן) לביצוע העבודות 51/16' והעירייה פרסמה את מכרז מס  והואיל

 ;את הצעתו למכרז
 

בהסתמך על הצהרות והצעת הקבלן במסגרת השתתפותו , וועדת המכרזים של העירייה  והואיל
לראש העיר על הקבלן כזוכה במכרז וראש העיר ____________ המליצה ביום , במכרז

 .את המלצת וועדת המכרזים הכל בתנאי הסכם זה____________ אישר ביום 
   

 

 לפיכך ובתמורה להתחייבות הצדדים

 בהסכם זה הוסכם והותנה ביניהם

 

 .המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו ומתחייב כלפי המזמין לבצע את  .2

 .העבודות באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זה

 .המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה .3

 .נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א

 .נוסח אישור על קיום ביטוחים –' נספח ב

 .כתב כמויות ומפרט טכני –' נספח ג

. הנחיות כלליות –' נספח ד

 .תוכניות - 'נספח ה
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יאושר על ידי , יוכן על ידי הזוכה במכרז) לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת – 'נספח ו

 .(העירייה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם

 .נספח בטיחות בעבודה –' נספח ז

 .הוראות מחוק עבודת הנוער –' נספח ח

, והשיכון בינוי המפרטים הכלליים  שבהוצאת  הועדה  המיוחדת  בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הלכ -

 מסמכי את יחד  הווים המסמכים דלעיל  מכל. ל"ולצה הביטחון למשרד משותפות ועדות בהוצאת או

 .מצורפים שאינם ובין מצורפים שהם בין החוזה

 ניתנים , קבלןחוזה זה ואינם ברשותו של  ה/ שלא  צורפו  למכרז, לעיל  המצוינים הכלליים מפרטים ה -

 .עבודות פיתוח» בינוי מפרט »בינוי» מידע לספק   www.online.mod.gov.ilלהורדה באתר 

  

 המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועל ולבצע . א. 4

 הכל לשביעות רצונו –במועדים ועל פי יתר הוראות מסמכי ההסכם , את העבודות

 .המלאה של המזמין

מתחייב המזמין לשלם לקבלן את , כאמור לעיל, תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן .ב

 .כמוסכם וכמוגדר בהסכם זה, שכר ההסכם

 

 :הצדדים קובעים את כתובותיהם לצרכי הסכם זה כדלקמן.     5

 

 ____________________: כתובת המזמין

 

 ____________________: כתובת הקבלן

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

______________________   ____________________ 

  המזמין      הקבלן

http://www.online.mod.gov.il/
http://www.online.mod.gov.il/
http://www.online.mod.gov.il/
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  תנאי ההסכם לביצוע העבודות

 תוכן עניינים

 

  כללי–' פרק א

 

 הגדרות -  1סעיף 

 פרשנות -  2סעיף 

 .המהנדס והמפקח, תפקידיהם וסמכויותיהם של המתכנן -  3סעיף 

 ניהול יומן - 4סעיף 

 הסבת ההסכם והמחאת זכות - 5סעיף 

 קבלני משנה ועובדים אחרים - 6סעיף 

 מפרטים ושאר מסמכי ההסכם, אספקת תכניות - 7סעיף 

 ביצוע העבודות באורח מקצועי לשביעות רצון המפקח -  8סעיף 

 ערבות לקיום ההסכם - 9סעיף 

 מסירת הודעות - 10סעיף 

 ביול ההסכם - 11סעיף 

 

  הכנות לביצוע–' פרק ב

 ביקור באתר העבודות, בדיקות מוקדמות - 12 סעיף 

 בדיקת מסמכים-  13 סעיף 

 לוח זמנים ודרכי ביצוע -  14 סעיף 

 סימון ומדידות  -  15 סעיף 

 

 נזיקין וביטוח,  השגחה–' פרק ג

 השגחה מטעם הקבלן -  16 סעיף 

 הרחקת עובדים  -  17 סעיף 

 תאורה ושאר אמצעי זהירות, תמרורי אזהרה, גידור, שמירה -  18 סעיף 

 שמירה על הוראות חוק ובטיחות -  19 סעיף 

 נזיקין לעבודות -  20 סעיף 

 נזיקין לגוף או לרכוש -  21 סעיף 

 נזיקין לעובדים -  22 סעיף 

 שחרור מאחריות -  23 סעיף 

 ביטוח -  24 סעיף 

 או המתכנן/פיקוח על המהנדס ו-  25 סעיף  

 

 התחייבויות כלליות- 'פרק ד

 הזכות לגישה לאתר ולעבודות -  26 סעיף 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם שלא נשים -  27 סעיף 

 ב"למובילים אחרים וכיו, תיקון נזקים לכביש -  28 סעיף 
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 מניעת הפרעות לתנועה -  29 סעיף 

 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים - 30 סעיף 

 ניקוי אתר העבודות -  31 סעיף 

 

  עובדים–' פרק ה 

 אדם על ידי הקבלן- אספקת כח -  32 סעיף 

 תנאי העבודה ורווחת העובדים, אדם - אספקת כח -  33 סעיף 

 

  ציוד חומרים ומלאכה–' פרק ו 

 מתקנים וחומרים,   אספקת ציוד– 34 סעיף 

 בדיקות ומדגמים,   טיב החומרים והמוצרים– 35 סעיף 

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו ל היות מכוסים -  36 סעיף 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה -  37 סעיף 

 

 (מהלכה והארכתה, התחלת העבודה) מהלך ביצוע העבודות –' פרק ז 

 מועד התחלת ביצוע העבודות -  38 סעיף 

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן -  39 סעיף 

 מועד השלמת העבודות - 40 סעיף 

 ארכה להשלמת העבודות -  41 סעיף 

 קצב ביצוע העבודות -    42 סעיף 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים -  43 סעיף 

 הפסקת ביצוע העבודות - 44 סעיף 

 שימוש או שימוש בזכויות -  45 סעיף 

 

 בדק ותיקונים,  השלמה–' פרק ח 

 תעודת השלמה -  46 סעיף 

 בדק ותיקונים - 47 סעיף 

 פגמים וחקירת סיבותיהם -  48 סעיף 

 י אחרים על חשבון הקבלן"תיקונים ע -  49 סעיף 

 

  שינויים תוספות והפחתות–' פרק ט 

 שינויים -  50 סעיף 

 היקף השינויים -  51 סעיף 

 הערכת שינויים -  52 סעיף 

 תביעות הקבלן -  53 סעיף 

 

  מדידות–' פרק י 

 מדידת הכמויות - 54 סעיף 

 סכומים משוערים -  55 סעיף 
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  תשלומים–' פרק יא 

 חשבונות ביניים -  56 סעיף 

 חשבון סופי -  57 סעיף 

 ערבות בדק - 58 סעיף 

 תשלומי התייקרות  - 59 סעיף 

 

  סיום העבודות או אי המשכת ביצועו–' פרק יב 

 תעודה על ביצוע העבודות -  60 סעיף 

 במקרים מסויימים,  סילוק יד הקבלן מאתר העבודות– 61 סעיף 

 אי אפשרות להמשיך בביצוע העבודות -  62 סעיף 

 מס ערך מוסף -  63 סעיף 
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  כללי–' פרק א

 

 הגדרות

 , כרשום בצידם, יהיה פירושם של המונחים שלהלן, בהסכם כפי הוא מוגדר להלן (1. )1

 .  פרט אם משתמעת כוונה אחרת מגופו של עניין

 לרבות כל אדם המורשה ובכתב על ידו לפועל בשמו לצורך "  המזמין "(א) 

 .     הסכם זה

 אדם או גוף שהתמנה על ידי המזמין או בא כוחו לפקח על "   המפקח"(ב)

 .    ביצוע העבודות או כל חלק ממנו

 לרבות כל קבלן , ומורשיו המוסמכים, לרבות נציגיו של הקבלן"  הקבלן "(ג)

 .    משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודות או כל חלק ממנו

 .כהגדרתו במבוא להסכם"  העבודות "(ד)

 , יבוצע העבודות, או מעליהם, דרכם מתחם, המקרקעין אשר בהם" אתר העבודות "(ה)

לרבות כל מקרקעין אחרים שיועברו לרשותו של הקבלן לצורך 

 . ההסכם

 .בהתאם להוראות ההסכם, בדקו וביצעו, לרבות השלמתו" ביצוע העבודות "(ו)

כח , לרבות אספקת החומרים, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

, בין קבוע ובין ארעי, המכונות וכל דבר אחר, הציוד, הכלים, האדם

בהתאם , או ביצוע של כל עבודות ארעי, הנחוץ לשם ביצוע העבודות

 .להוראות ההסכם

 כל עבודות או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוע או בקשר " עבודות ארעי "(ז)

 .    לביצועו של העבודות

 המהווה חלק בלתי נפרד ממנו , התוכניות המצורפות להסכם זה"  תוכניות "(ח)

או תוספת בתוכנית כזאת /לרבות כל שינוי ו, או שתצורפנה להסכם/ו

או המהנדס /או בכל תוכנית חלופית שאושרו בכתב על ידי המתכנן ו/ו

וכן כל תוכנית , או על ידי המפקח לעניין הסכם זה/או בא כוחו ו

אחרת שתסופק בזמן ביצוע העבודות ושתאושר בכתב על ידי המתכנן 

או על ידי המפקח לעניין הסכם זה מזמן /או המהנדס או בא כוחו ו/ו

 .  לזמן

 המהווים , הסכם זה לביצוע העבודות והמסמכים הרצופים אליו"  ההסכם "(ט)

 .    חלק בלתי נפרד ממנו

לרבות כל תוספת , הסכום הנקוב בהסכם כתמורה לביצוע ההסכם" שכר ההסכם "(י) 

ולמעט כל הפחתה , שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם

 .בהתאם להוראות ההסכם, שתופחת מהסכום הנקוב

 אם במפורש ואם על ידי , כל סכום שנקבע במסמכי הסכם זה"  ערבות "(יא)

כולם או , כבטוחה לקיום בוראות ההסכם, קביעת אחוז מסוים

 .על ידי הקבלן, מקצתן

  

 פרשנות
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 לצורך פרשנות רואים את . תחול על ההסכם, נוסח חדש, פקודת הפרשנות (1. )2

 .ההסכם כחיקוק כמשמעותו בפקודת הפרשנות האמורה

 וסעיפי משנה נעשתה אך ורק , סעיפים, פרקים, החלוקה של ההסכם למסמכים (2 )

לנוחיות המזמין ושום דבר בחלוקה זאת לא יפגע בדרך הפרשנות הרגילה לפי סעיף 

 .אשר יחולו על ההסכם, ההגדרות וכללי הפרשנות

 הוראות המפרט הכללי תשמשנה לצורך פירוט והסדרת עניינים אשר לא הוסדרו  (3 )

 .בהסכם או במסמך אחר הנספח לו

מהווים ואין הכרח כי כל עבודה ' ונספח ד' המפרטים המצורפים במסגרת נספח ג (4)

המתוארת בתוכניות תמצא ביטוי נוסף במפרטים או ברשימת הכמויות והמחירים 

 .('נספח ג)

  בין הוראות כלשהן –או דו משמעות /או אי התאמה ו, בכל מקרה של סתירה (5 )

או בין המסמכים עצמם לבין /במסמך זה או בין המסמך גופו לבין אחד ממסמכיו ו

 :יפורשו המסמכים לפי סדר העדיפויות כמפורט להלן, עצמם

 גמר המפרט הטכני על התוכניות ואלה תגברנה –בנושאים טכניים ונוהלי עבודה  (1)

 .על הוראות ההסכם

:  תגברנה הוראות המסמכים הבאים לפי הסדר הבא–בנושאים משפטיים ואחרים  (2)

 . ' נספח ג–כתב הכמויות '  נספח ד–תנאים מיוחדים , הסכם

, בין הוראה אחת מהוראות ההסכם או נספחיו, או אי התאמה, גילה הקבלן סתירה (6)

יפנה , או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של חלק ממנו, לאחרת

בדבר , לרבות תוכניות לפי הצורך, הקבלן בכתב למהנדס והמהנדס יתן הוראות בכתב

 .הפירוש שיש לנהוג בו
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 תפקידיהם וסמכויותיהם של המתכנן  והמפקח

 

 בידי המתכנן האחריות והסמכות העליונה והדעה הסופית בכל הקשור לתוכניות  (1. )3

או לשינויים בהם ולמתן אישורים לגבי העבודות שיבצע /המשמשות לביצוע העבודות ו

 .על כל חלקיהן ושלביהן לתכנון, הקבלן

   

 .  בידי המתכנן נתונה האחריות והסמכות העליונה לפקוח עליון על ביצוע העבודות

 

לשם מילוי תפקידו יהיה המתכנן רשאי לבקר באתר העבודות ובכל מקום אחר בו 

את טיב , מבוצעות עבודות הקשורות לביצוע העבודות ולבדוק את ביצוע העבודות

 .החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות

  

 .  הוראות המתכנן לקבלן יימסרו על ידו כמוגדר בהסכם

 

 .או בא כוחו/ לרבות המתכנן ו–  כל מקום  בסעיף זה שמצוין בו מפקח 

 יהיה הוא רשאי לבדוק את , בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למפקח לפי הסכם זה (2)

להשגיח על הביצוע וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם , ביצוע העבודות

כן רשאי המפקח לבדוק אם . וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות

 .את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא, הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם

הקבלן חייב לאפשר למפקח לבקר בכל עת באתר העבודות וכן בכל בית מלאכה ובכל  (3)

, לשם הוצאה לפועל של העבודות, מקום אחר בו נעשית עבודה על ידי הקבלן או עבורו

של טיב החומרים ושל קצב , של טיב העבודה, וזאת לצורך ביקורת של העבודה

 .לפי שיקול דעתו, ולצורך כל מטרה אחרת שהמפקח ימצא לנכון, הביצוע

, המפקח רשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכה שנעשתה על ידי הקבלן או עבורו (4)

תחשב , או לאחראי מטעמו במקום ביצוע העבודה, והודעת המפקח בנדון לקבלן

כל חומר , או בעזרת מישהו אחר, המפקח רשאי לבדוק ולבחון בעצמו. כמספקת

 .שמשתמשים בו לביצוע העבודות

או כל חלק מהן שלא , או המלאכות, היה המפקח בדעה כי הקבלן מבצע את העבודות (5)

להעמיד את הקבלן על , אך לא חייב, בהתאם להוראות הסכם זה יהיה המפקח רשאי

בין באופן כללי ובין בצירוף כל או חלק מהאמצעים , כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות

, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות המפקח , שעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את המצב

 .במלואן ובמועדן

מלאכה או , אישורם של עבודה- וכן רשאי המפקח למסור הודעה לקבלן בדבר אי (6)

 .חומרים

או השימוש באותם , המלאכה, יפסיק הקבלן את אותה עבודה, ל"ניתנה הודעה כנ

 .כוחו-עד קבלת החלטתו של המהנדס או בא, החומרים

על החלטתו , המפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלב של ביצוע העבודות (7)

והקבלן , לגבי העבודות האחרות, לקבוע עדיפות על עבודה כלשהיא או חלק ממנה
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וזאת , יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שייקבע על ידי המפקח

 .בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל

, המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מחובותיו (8)

, המוטלות עליו על פי ההסכם וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כלשהי

או , או לתשלום מיוחד שאינו כלול בהסכם, העלולה לגרום ולאיחור בגמר העבודות

על ידי , בכתב, אל אם כן הוסמך לכך, להורות על שינויים כלשהם בביצוע העבודות

 .המתכנן או בא כוחו

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במינוי מפקח כדי לשחרר או להשפיע בדרך כלשהי על  (9)

אינם אלא , מחוייבות הקבלן על פי הסכם זה וכי זכויות המזמין בכל הנוגע לפיקוח

 .בגדר חובה על הקבלן בלבד ואינה מטילה חבות כלשהי על המזמין

 

 ניהול יומן

 

פרטים   , מדי יום ביומו, וירשום בו"( היומן"להלן )המפקח ינהל יומן עבודה  (1. )4

 .את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, לדעתו,   המשקפים

תיאור העבודה מספר העובדים : בין היתר יכלול היומן את המפרטים הבאים

, מקצועם של העובדים, השימוש הנעשה בביצוע העבודות, המועסקים בביצוע העבודות

תנאי , השימוש הנעשה בציוד המכני, הציוד המכני המבוא והמוצא מאתר העבודות

, הוראות, התקדמות בביצוע העבודות, תקלות והפרעות בביצוע העבודות, מזג האויר

 .או המהנדס לקבלן/הנחיות והודעות שמסרו המפקח ו

בהעדר המפקח . המתכנן רשאי לבקש מהמפקח לרשום ביומן את הנחיותיו לקבלן (2)

או המהנדס /הנחיות והודעות שמסרו המפקח ו, רשאי המתכנן לרשום ביומן הוראות

 .לקבלן

בהיעדר המפקח . המתכנן רשאי לבקש מהמפקח לרשום ביומן את הנחיותיו לקבלן (3)

 .רשאי המתכנן לרשום ביומן הוראות לקבלן באופן ישיר

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות ואת הסתייגותו  (4)

 . אולם רישומים אלו לא יחייבו את המזמין, המנומקת כאמור

כנדרש בסעיף , לא רשם הקבלן את ההסתייגות המנומקת כאמור או לא חתם על היומן (5)

רואים אותו כאילו קיבל לידיו העתק מהיומן ואישר את נכונות הפרטים , לעיל (2)קטן 

הרשומים בו וייחשב הדבר כאילו אין לו הסתייגות כלשהי לגבי הפרטים הרשומים 

 .ביומן

, לעיל (4)פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסעיף קטן , רישומים ביומן (6)

, כשלעצמם, אולם לא ישמשו, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם

 .עילה לדרישת כל תשלום על פי ההסכם

 הסבת ההסכם והמחאת זכות

 

 או לשעבד לאחר את /או להמחות ו/או להעביר ו/אין הקבלן רשאי להסב ו (1. )5
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או כל טובת הנאה או חובה על פיו וכין אין הוא רשאי , או כל חלק ממנו, ההסכם כולו

אלא אם קיבל תחילה הסכמה לכל , להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם

 .מאת המזמין, בכתב

וכן יהא , י שיקול דעתו הבלעדי"המזמין יהיה רשאי לתת הסכמתו או לסרב לתתה עפ

 .י שיקול דעתו"עפ, רשאי להתנות מתן הסכמתו בתנאים

אלא , כולו או מקצתו, אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של העבודות (2)

בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה , ואולם העסקת עובדים, בהסכמת המזמין בכתב

משום מסירת ביצוע של , אין בה כשלעצמה, ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה

 .או כל חלק ממנו לאחר, העבודות

אין ההסכמה האמורה , בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, נתן המזמין את הסכמתו (3)

והקבלן ישא באחריות מלאה , פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבותיו לפי ההסכם

 .באי כוחם ועובדיהם, לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודות

 

 קבלני משנה ועובדים אחרים

 

 יהיה הקבלן רשאי למסור ביצוע עבודות ,  לעיל5מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף . 6

 :מסוימות מתוך העבודות הכלולות בהסכם לקבלן או לקבלני משנה בתנאים המפורטים להלן

 מראש ובכתב של , י הקבלן תהא טעונה אישור"העסקת כל קבלן משנה ע  (1 )

 .המזמין או בא כוחו

לא , על הקבלן לקבלן משנה, (גם לאחר אישור המזמין)מסירתה של עבודה כלשהי  (2)

, תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריות ומחובה כלשהי מחובותיו על פי ההסכם

המגרעות והנזקים , ההשמטות, השגיאות, והוא בלבד יהיה אחראי לכל הפעולות

ודינם יהיה , או שנגרמו מחמת עבודתו או רשלנותו/שנעשו על ידי קבלן המשנה ו

 .כאילו נעשו על ידי הקבלן עצמו

יתנהל באמצעות , כל משא ומתן בקשר עם העבודות המבוצעות על ידי קבלן המשנה (3)

 .הקבלן בלבד

או למהנדס בקשר /או למפקח ו/ההנחיות וההערות שתהיינה למתכנן ו, ההוראות  (4)

וזה יהא אחראי להעבירן לקבלן , תמסרנה לקבלן, י קבלן המשנה"לביצוע העבודה ע

או /או המפקח ו/יוכל המתכנן ו, יחד עם זאת. המשנה ולדאוג לביצוען וליישומן

כל אימת שימצאו לנכון לעשות , המהנדס ליתן הוראותיהם ישירות לקבלן המשנה

המפקח על עבודות המים והביוב ייתן הוראותיו ישירות לקבלן המשנה , ואולם. כן

 . או המהנדס לפי הענין/או המפקח ו/למים וביוב תוך יידוע המתכנן ו
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 מפרטים ושאר מסמכי ההסכם, אספקת תוכניות

 

 שלושה העתקים מכל אחת מהתוכניות והמפרטים יימסרו לקבלן על ידי   (1. )7

עם . יוכן על חשבון הקבלן, כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן. ללא תשלום, המפקח

המפרטים ושאר מסמכי , יחזיר הקבלן למפקח את כל התוכניות, השלמת העבודות

או שהוכנו , בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין שהכין אותן בעצמו, ההסכם שברשותו

 .על ידי אדם אחר

או שימסרו לקבלן בקשר , המפרטים ושאר המסמכים המצורפים להסכם, התוכניות (2)

והקבלן יהיה רשאי , הינם רכושו הבלעדי של המזמין, עם ההסכם וביצוע העבודות

נאסר על הקבלן . להחזיק בהם רק למשך תקופת ההסכם ולצורך ביצוע העבודות בלבד

שאין להם , להשתמש במסמכים אלה לכל מטרה אחרת או למסור את תוכנם לאחרים

 .קשר ישיר לביצוע העבודות

יוחזקו על ידי הקבלן באתר , העתקים מעודכנים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם (3)

יהיו רשאים לבדוק , העבודות והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זאת

 .בכל שעה מתקבלת על הדעת, ולהשתמש בהם

, הוראות נוספות, תוך כדי ביצוע העבודות, המזמין רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן (4)

ובאורים לפי הצורך והקבלן מתחייב לבצע את העבודות , לרבות תוכניות נוספות

 .תוכניות ובאורים, בהתאם לאותן הוראות

תוך כדי ביצוע , מזמן לזמן, המפקח והמהנדס רשאים להמציא לקבלן, המתכנן (5)

 .ולתת לו הוראות לפי הצורך לביצוע העבודות, תוכניות, העבודות

( 5(, )4)7ק "י ס"או ההוראות עפ/לעיל ו (6)2ק "הוראות המפקח שניתנו בהתאם לס (6)

' ק זה כדי לפגוע באמור בפרק ט"אולם אין באמור בס, מחייבות את הקבלן, לעיל

 .  להלן

הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות  (7)

וחלק מן התוכניות טרם הוכנו או שהוכנו , המתעוררות תוך מהלך ביצוע העבודות

הוסכם , באופן חלקי בלבד ויש לצרפן להסכם בעתיד על מנת שתהיינה חלק מן ההסכם

מראש בין הצדדים שכל שאלה כזאת תיפטר בעת מהלך העבודה על ידי המפקח או בא 

, או המתכנן וכל הוראה שתינתן על ידם תחשב כאילו פורטה בהסכם זה מראש, כוחו

 .בתוכניות ובמפרטים, בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן הגיוני בתיאור העבודה

כרוכים באופן , באם תוכניות כאלה או פרטים מסויימים, החלטת המפקח או בא כוחו

תהיה סופית , או לא, בתוכניות ובמפרטים, הגיוני בעבודות הנזכרות בתיאור העבודה

 .ותחייב את הצדדים

, מובהר בזה כי שכר ההסכם מגלם בתוכו את האמור בסעיף זה על כל המשתמע ממנו

 . או תשלום נוסף בקשר לכך/והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו
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 ביצוע העבודות באורח מקצועי לשביעות רצון המזמין

 

לשביעות רצונם המלאה של , במקצועיות, הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם (1. )8

וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של המפקח או בא , המזמין והמתכנן או בא כוחו

 .בין שהן מפורטות בתנאי ההסכם לביצוע העבודות ובין שאינן מפורטות בו, כוחו

או שקיים , או בתקנות/מוסדר בחוק ו, או שכל דבר הכרוך בהן, עבודות שביצוען (2)

, תבוצענה בהתאם לחוק, או הוראות מטעם רשויות מוסמכות /לגביהן תקן ישראלי ו

 .לתקנים ולהוראות אלה, לתקנות

אישור , י דרישתם"הקבלן מתחייב בזה להמציא למפקח או למזמין או לבא כוחו עפ (3)

, אודות התאמת העבודות לחוק, מטעם מכון התקנים או הרשויות המוסמכות

וכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת אותו אישור , לתקנים ולהוראות הרשויות, לתקנות

 .יחול על הקבלן

 

 ערבות לקיום ההסכם

 

 ולהבטחת , כולן או מקצתן, להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ההסכם  (1. )9

, ביצוע העבודות והשלמתו על פי כל דין ימציא הקבלן למזמין עם חתימת ההסכם

 משכר 10%בשיעור של , ערבות בנקאית בלתי מותנית מבנק שיסכים לו המזמין

למשך כל תקופת ביצוע העבודות כפי  (בהתייחס לכמויות המשוערות)ההסכם הכולל 

הערבות האמורה תהיה צמודה למדד . 'שנקבע בהסכם ובנוסח המצורף כנספח א

. תשומות הבניה כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה המדד הבסיסי של ההסכם

כל ההוצאות הכרוכות במתן . הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות

 . הערבות יחולו על הקבלן

 

 .תיחשב תנאי יסודי לעניין הסכם זה,   המצאת ערבות כאמור לעיל

 

הערבות האמורה תשמש גם כערבות לכך שהקבלן יחזיר למזמין את ההפרשים 

 .אם יהיו כאלה, והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים וחשבון הסופי

 

בכל מקרה שהמזמין יממש את הערבות או כל חלק ממנה מתחייב הקבלן להשלים 

באופן מיידי את סכום הערבות כך שבמשך כל תקופת ההסכם לא יפחת מהסכום 

 . משכר ההסכם10%- השווה ל

 

, יחשב הדבר כהפרת הסכם זה והמזמין יהיה רשאי,  לא מילא את מחויבויותיו דלעיל

 .מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לו לממש את הערבות הבנקאית
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 יהיה המזמין רשאי לגבות את סכום , הפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו (2 )

 .מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגבייתו, הערבות

 , יהפוך לקניינו הגמור והמוחלט של המזמין, סכום הערבות שנגבה על ידי המזמין (3 )

מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין או המפקח בטענות כלשהן בקשר 

 .ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיו של המזמין שיש לו לפי ההסכם, לכך

 הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על ההסכם והגיש הקבלן חשבון  (4 )

יבוצע התשלום בגין , לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת ההסכם

של סעיף  (1)החשבון רק לאחר שימציא הקבלן למפקח את הערבות אמור בסעיף קטן 

 .זה

יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום , איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל (5)

והתשלום , אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, החשבון על פי ההסכם

 .או ריבית כלשהי/לא ישא הפרשי הצמדה ו, בפרק הזמן הנוסף כאמור

 הקבלן מתחייב להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבויות המוצאות לפי ( א )(6 )

הוראות הסכם זה וזאת באופן שלמשך על תקופת ביצוע העבודות תהיינה 

 .במלוא השיעור המוסכם משכר ההסכם, הערבויות בתוקף

יהיה , לעיל  ('א)לא האריך הקבלן את הערבויות בהתאם לאמור בסעיף קטן  (ב)

מבלי לגרוע מכל , כולן או מקצתן לזכותו, המזמין רשאי לממש את הערבויות

 .יתר תרופות המזמין עקב הפרה

 .חידושן וביולן יחולו על הקבלן, ההוצאות הכרוכות בהנפקת הערבויות (8)

 

 מסירת הודעות

 

ינתנו במכתב רשום לפי   , כל הודעות שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה.  10

הודעה שנשלחה  . או ימסרו ביד במשרדו של הצד השני,   הכתובות המפורטות בהסכם

.  שעות מזמן מסירתה בדואר72כעבור , דינה כדין ה ודעה שנמסרה ביד,   בדואר רשום

יד עם  , דינה כהודעה שנמסרה ביד,   אם ההודעה הועברה באמצעות פקסמיליה

 . לעיל4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף .   העברתה
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  הכנות לביצוע–' פרק ב

 

 ביקור באתר העבודות, בדיקות מוקדמות

 

את טיב , את אתר העבודות וסביבותיו , הקבלן מצהיר כי ביקר ובדק לפני הגשת הצעתו. 12

את כמויות וטיב העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ובחן את דרכי הגישה , הקרקע

, קווי החשמל, את מיקום צנרת המים, השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, לאתר העבודות

המבנים הקיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים וכן כי השיג את , ב"הביוב וכיו, הטלפון

כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו ועל ביצוע 

 .העבודות ולמד את עבודות שכבות הקרקע וטיבה

 

 בדיקת מסמכים

 

 , את התוכניות, לפני הגשת הצעתו, כי הוא עיין ובדק, הקבלן מצהיר בזאת  (1. )13

רשימת , אם יש כאלה, הדוגמאות של המוצרים הקיימות במבנה הקיים, המפרטים

 .הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את ההסכם

 חות וסקרים "להמציא לקבלן דו, אך לא חייב, אם רצונו בכך, המזמין רשאי (2 )

אולם אלו יהיו לאינפורמציה בלבד ולא יפרטו את , שנעשו מטעמו לצורך העבודה

 12 ובסעיף 12כמתואר בסעיף , הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות

והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות , של סעיף זה (1)ובסעיף קטן 

 .חות הסקרים שהמציא לקבלן כאמור לעיל"ונכונות הדו

כולל בדיקות האתר , רואים את הקבלן אילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות (3)

לרבות התעריפים והמחירים , כי שכר ההסכם שהוצע על ידו,  לעיל12כמצויין בסעיף 

שלמה והוגנת , מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה, שברשימת הכמויות והמחירים

 .לעל התחייבויותיו לפי ההסכם

 

 לוח זמנים ודרכי ביצוע

 

 ולסיימם לא 18/9/2016הקבלן מתחייב להתחיל את ביצוע העבודות בתאריך ( א         )(1.       )14

 .06/11/2016יאוחר מתאריך 

הקבלן יכין לאישור המפקח תוכנית עבודה ולוח זמנים מפורט לביצוע כלל 

כוח אדם הכל בפורמט שיתבקש , מספר כלים, העבודות לרבות שלבי העבודה

 .לעשות כן על ידי המפקח

 ימציא הקבלן , של סעיף זה( 'א )(1)מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ( ב )(2 )

הצעה בכתב ,  ימים מיום חתימת ההסכם15, לאישור המפקח או בא כוחו

לרבות ההסדרים והשיטות אשר , בדבר דרכי הביצוע ולוח זמנים מפורט

, כן ימציא הקבלן למפקח או בא כוחו. לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות

מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח , לפי דרישתו מזמן לזמן

לרבות מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן , הזמנים האמורים
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בין , המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למפקח או בא כוחו. להשתמש בהם

אינה פוטרת , ובין שלא אישר אותו, שאישר אותו המפקח או בא כוחו במפורש

 .את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו

הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר ללוח הזמנים ותוכנית העבודה ואם אלה  (ג)

ייערך לוח הזמנים המפורט בהתאם , יאושרו על ידי המפקח או בא כוחו

 .לשינויים שאושרו

 ייקבע לוח , בסעיף זה (1)לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט כאמור בסעיף קטן  (3)

הוצאות הכנת לוח . זמנים מפורט על ידי המפקח או בא כוחו אשר יחייב את הקבלן

זמנים זה יחולו על הקבלן והקבלן יהא מחוייב לפעול על פי לוח הזמנים שנקבע 

 .כאמור

לא יחשבו איזשהן פעולות , הקבלן מאשר כי למעט ימי מלחמה שיוכרו ככח עליון (4)

ל "הגבלה על כניסת עובדים מהשטחים או מחו, (חלקי או מלא)סגר , ימי שביתה, איבה

 כארועים שיש להתחשב בהם לעניין לוח הזמנים לביצוע –לשטח מדינת ישראל 

 .העבודות

מוסכם בזה כי עמידת הקבלן בלוח הזמנים ובכל אחד משלביו מהווה תנאי יסודי  (5)

 .לעניין הסכם זה

 

 וביטוח נזיקים, השגחה - 'ג פרק

 

 הקבלן מטעם השגחה

 מבלי. העבודות ביצוע לצורך ברציפות עליו ולהשגיח העבודות באתר מצוי להיות חייב הקבלן 16.

 מנהל, העבודות באתר, העבודות ביצוע משך בכל להעסיק הקבלן לעיל מתחייב מהאמור לגרוע

 אישורו טעון יהא, זה סעיף לצורך הקבלן מוסמך מטעם עבודה מנהל  מינוי. מוסמך עבודה

. שהוא זמן בכל לבטלו או את אישורו לתת לסרב רשאי יהא המזמין. בכתב המזמין של המוקדם

 .הקבלן כדין הקבלן של המוסמך כוחו בא דין, מהמפקח הוראות קבלת לצורך

 

 עובדים הרחקת

 המועסק אדם כל של העבודות מאתר הרחקתו דבר המפקח מטעם דרישה כל אחר ימלא הקבלן 17.

 למלא מוכשר אינו או, כשורה שלא אדם אותו התנהג המפקח לדעת אם, העבודות ידו באתר על

 דין כל בדרישות עומד הוא שאין או תפקידיו בביצוע רשלנות נוהג מעשה שהוא או, תפקידיו

 בין, להעסיקו הקבלן יחזור לא, כאמור לפי דרישה שהורחק אדם. עובדים העסקת בדבר

 .העבודות באתר בעקיפין ובין במישרין

 

 זהירות אמצעי ושאר, תאורה, אזהרה תמרורי, גידור, שמירה

 

,  חלקו או כולו, העבודות אתר העמדת מיום, הוא חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן (1. )18

 .שמירה גידור וסימני אזהרה בכל מקום שידרש העבודות ביצוע לגמר ועד לרשותו
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      מיד ולתקנם, לעיל כאמור, שהתקין הזהירות אמצעי תקינות על לשמור מתחייב הקבלן        (2             )

 .פגיעה בהם של מקרה                      בכל

 

שלטים המפרטים את העבודות ,  הקבלן מתחייב להתקין בקרבת אתר העבודות(3)

 .בהתאם לדרישת והוראות מהנדס העיר, בצורה ובגדול, המבוצעות במקום

 

 ובטיחות חוק הוראות על שמירה

 

 בזה מקבל והקבלן העבודות ביצוע על החל דין כל הוראות על בקפדנות לשמור הקבלן על 19.

 שתוגש תביעה לכל בקשר לשפותם או/ו לשחררם מכוחו הבאים המזמין וכל כלפי מלאה אחריות

 שהעסיק משנה קבלן או/ו מעובדיו מי או/ו די הקבלן על שנעשתה כזו הוראה הפרת בשל נגדם

 .משנה קבלן אותו של מעובדיו מי או/ו

 

 לעבודות נזיקין

 

  לבצע רשות קיבל בו היום מן עליו ולהשגחה העבודות לשמירת אחראי יהא הקבלן (1. )20

, נזק של מקרה בכל. העבודות השלמת תעודת מתן  ועד, מקצתו או כולו, העבודות את

 מוסכם לסיכון פרט, מסיבה כלשהי הנובע ממנו לחלק או לעבודות אומדן, פגיעה

 בהקדם, הוא חשבונו על הנזק את לתקן הקבלן על יהא, זה סעיף של (3)ק "לס בהתאם

 בכל ומתאים תקין במצב העבודות יהא, הנזק תיקון שלאחר כך לידי ולהביא האפשרי

 .להוראות ההסכם פרטיו

 

 לתקן, חייב לא אך, רשאי המזמין יהיה, זה בסעיף התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא

 שהוציא הוצאה כל למזמין להחזיר חייב יהיה והקבלן הקבלן חשבונו של על הנזק את

 ובצירוף 6% בשיעור שנתית ריבית הצמדה בתוספת הפרשי ובצירוף לכך בקשר המזמין

 .בפועל המלא להחזר ועד ההוצאה מיום ל מחושבים"הנ כל.  15% בשיעור ניהול דמי

 

 תוך הקבלן ידי על שנגרם ואובדן פגיעה, נזק על גם תחולה זה סעיף של (1) ק"הוראות ס (2)

 השלמת תעודת מתן לאחר אף, הבדק בתקופת ידו על שבוצעו ובדק) תיקון עבודות כדי

 .ותיקונים בדק סעיף - העבודות לביצוע בתנאי ההסכם 47 לסעיף בהתאם, העבודות

 

 פעולת, מלחמה מחמת שנגרמו לנזקים אחראי הקבלן יהא לא, לעיל האמור למרות ( 3)

 מדינה פעולת, אויב פלישת, סדירים ובלתי סדירים כוחות) ידי על המבוצעת איבה

 אם, האפשרי בהקדם הנזק את חייב לתקן הקבלן יהא כזה מקרה בכל. ב"וכיו אויבת

 .על המזמין יחולו התיקון והוצאות, המפקח ממנו זאת שידרוש ובמידה

 

 

 לרכוש או לגוף נזיקין
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   ביצוע כדי העבודות וותוך ביצוע כדי תוך שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי יהיה הקבלן (1) 21.

 רכושו, המזמין לרבות, כלשהו אדם של לרכושו או/ו לגופו, הבדק בתקופת עבודות

 כלפי, אחראי הקבלן יהא זה בכלל ;המעשיים למניעתם האמצעים בכל וינקוט, ועובדיו

 תביעה מכל חשבונו והוצאותיו על המזמין את ולפטור לפצות חייב ויהא, שלישי צד כל

 .לכך בקשר נגדו שתוגש

 

 או אחראי הקבלן את לעשות כדי בו אין, זה סעיף של (1)קטן  בסעיף האמור דבר שום (2)

 למזמין שאין כך מתוך הנובעים נזקים עבור המזמין את לפצות) הקבלן את לחייב כדי

 .בהתאם להסכם, ממנו חלק או עבודות את לבנות זכות

 

 לעובדים נזיקין

 

 אדם כל או, משנה קבלן, לעובד דין פי על המגיעים פיצוי או נזק דמי כל לשלם מתחייב הקבלן 22.

 ותוך העבודות ביצוע כדי תוך כלשהו נזק או מתאונה כתוצאה, הקבלן בשרותו של הנמצא אחר

 .ובקשר לכך הבדק בתקופת עבודות ביצוע כדי

 

 מאחריות שחרור

 

 המפורטים הענינים בכל, המזמין של מטעמו או בשמו לזמן מזמן הפועל, מואגד גוף או אדם שום 23.

 הקבלן כלפי אישית אחריות בשום ישא לא, ביצועו לאופן או, לביצועו או, זה הנוגעים להסכם או

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

 .לעיל המפורטים

 

 ביטוח 

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו , י כל דין"או עפ/י הסכם זה ו"בלי לגרוע מאחריות הקבלן עפמ. 24

" אישור עריכת הביטוח"י תנאי הביטוח המפורטים ב"המפורטים בהמשך ועפאת הביטוחים 

  :משך כל זמן העבודהבולקיימם , ב"המצ

 

בנוסח ובתנאים שאינם       " עבודות קבלניות" פוליסת כל הסיכונים לביטוח 24.1 

". 2009ביט "פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

חומרים כולל ,  בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודה– ביטוח הרכוש – 'פרק א

.  על ידו לאתר העבודהיםציוד המובאו

 

 $ 1,000,000:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות – 'פרק ב

. כ לתקופה"סה $ 2,000,000 - לארוע ו

 

  -לעובד ו $  1,500,000:בגבולות אחריות של לפחות , ביטוח אחריות מעבידים - 'פרק ג  

. למקרה ולתקופה $ 5,000,000
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, מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק]

. [עבור העובדים

 

:  לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן 24.2

 

. י החוק"כמתחייב עפ" חובה"ביטוח  24.2.1

 

לכל , ח לארוע" ש300,000-  ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ24.2.2

. כלי בנפרד

". נזק תוצאתי"חריג  (אם קיים)בפוליסה זו מבוטל 

 

. לכלי הרכב" מקיף"ביטוח  24.2.3

 

. לציוד המיכני הנדסי" כל הסיכונים" ביטוח 24.2.4

ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 

". ביט"בשם 

 

 24.2.4-  ו24.2.3הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים 

או /אולם הוא פוטר את העירייה מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו, לעיל

 .לציוד מיכני הנדסי

  

בגבולות . 1980 –מ "י חוק האחריות למוצרים פגומים התש" ביטוח אחריות המוצר עפ24.3

: אחריות של לפחות 

. כ לתקופה"סה $ 2,000,000 - לארוע ו $ 1,000,000

פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

הקבלן מתחייב לבצע ולהחזיק בתוקף פוליסה זו החל מסיום העבודה ולחדשה ". ביט"

 .י דין"כל עוד יש לו אחריות עפ, באופן רציף

 

 או החברות  /או עיריית בית שמש ו/:  "לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח 24.4

 ."האו כל הבא מטעמ/ עובדיה ואו/הכלכליות שלה ו

. (סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המוצר+ )  

 

 נוסחי ה"עפ, אישור עריכת ביטוח  עירייההקבלן ימציא ל, במעמד חתימת החוזה 24.5

      : השאר אשר יכלול בין' כנספח בב"המצ

 

" מוטב"כ" או החברות הכלכליות שלה/עיריית בית שמש ו קביעתאישור על  24.5.1

הפיצוי  (ביטוח הרכוש)' י פרק א"מקרה של פיצוי עפ וכי בכל, בפוליסהבלעדי 

. ישולם אך ורק לפקודתם
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 .אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות 24.5.2

 

הביטול לא /צמצום ה–או ביטול הפוליסה / וצמצוםאישור שבכל מקרה של  24.5.3

 יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם 60ייכנס לתוקף בטרם חלפו 

 .עירייהלמבוטח וגם ל

 

 יום לפני תום תוקפו 15לפחות , הקבלן מתחייב להמציא לעירייה אישור חדש

 .כל עוד החוזה מחייב זאת, של כל אישור

 

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים  24.5

. כנזכר לעיל, על מנת לכסות את מלוא אחריותו, נוספים כראות עיניו

 

 הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות 24.6

.  לפעול למימושן של הפוליסותלהודיע על כך מיידית לעירייה וכן מקרה ביטוח 

 

 .י כל הפוליסות"עפ, הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית 24.7

 

עביר לו ת – עירייה י הפוליסה לשביעות רצון ה" תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ24.8

.  מחברת הביטוחה את תגמולי הביטוח שקיבלעירייהה

 

 המתכנן או/ו המפקח ידי על פיקוח

 

  כדי בנכס המתכנן בביקורי או/ו מפקח במינוי אין כי בזאת ומוצהר מוסכם (1. )25

 וזכויות, זה הסכם פי על הקבלן מחוייבות על בדרך כלשהי להשפיע או/ו לשחרר

 כל מטילה ואינה בלבד על הקבלן חובה בגדר אלא אינם, לפיקוח הנוגע בכל, המזמין

 .המזמין כלפי שהיא חבות או/ו חובה

 אינן, זה הסכם לפי לעשותה המפקח חייב או שרשאי פעולה או שנתייחדה סמכות (2)

 לעשות או, הסמכות באותה להשתמש, כוחו בא או של המתכנן מזכויותיהם גורעות

 .פעולה אותה
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 כלליות התחייבויות - 'ד פרק

 

 העבודות לאתר לגישה הזכות

 

 מטעם למפקחים וכן, מאלה מי של כוח בא לכל או, למפקח, למתכנן ולעזור לאפשר חייב הקבלן. 26

 כלשהי עבודה נעשית שבו אחר מקום ולכל העבודות לאתר עת בכל להיכנס, רשות מוסמכת כל

 לביצוע כלשהם וחפצים מכונות, חומרים מובאים מקום שממנו לכל וכן, העבודות לביצוע

 .העבודות

 

 אנשים של בזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה

 

 ולא הציבור בנוחיות לצורך שלא פגיעה תהיה לא העבודות ביצוע כדי שתוך מתחייב הקבלן. 27

 בזכות או, ב"וכיו שביל, דרך, בכביש אדם כל של השימוש בזכות שלא לצורך הפרעה כל תהיה

, זמניות דרכים חשבונו על הקבלן יבצע, כך  לצורך.כלשהו ציבורי ברכוש והחזקה השימוש

 שלא מנת על הדרושים בכל האמצעים וינקוט, בפנסים מצוידים והכוונה אזהרה שלטי ויתקין

 .הציבור בנוחיות לפגוע

 

 ב"וכיו אחרים למובילים, לכביש נזקים תיקון

 

  לרשת, לשביל, למדרכה, לדרך, לכביש שייגרם קלקול או נזק שכל אחראי הקבלן ( 1. )28

  ביצוע כדי תוך, ב"וכיו אחרים למובילים או לטלפון, לחשמל. לתיעול, לביוב,   המים

  מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו באקראי ובין נגרמו הקלקול או שהנזק בין,   העבודות

 רצונו ולשביעות, ביותר היעיל באופן הוא חשבונו על מיידי באופן יתוקן, במבנה   לביצוע

 והוא, הנזק תיקון על לפקח המוסמכים, רשות או אדם כל ושל כוחו בא או המפקח   של

 .הערבות חילוט לרבות, בכך הכרוכות ההוצאות   ישא בכל

  יתוקן הנזק כי, האמור הנזק תיקון על לפקח המוסמכים הגוף או הרשות קבעו (2)

 דרישה קבלת עם מיד התיקון הוצאות את לניזוק הקבלן לשלם מתחייב, הניזוק י"ע

 .המזמין אצל או/ו הקבלן אצל הניזוק של לתשלום

 סכום את לניזוק לשלם המזמין בידי הרשות, התיקון הוצאות את הקבלן שילם לא

 .הקבלן של את חשבונו ולחייב הדרישה

 סעיף לפי להם אחראי שהקבלן והקלקולים הנזקים את לתקן רשאי יהיה המזמין (3)

 בתיקון הכרוכות ההוצאות בכל ישא והקבלן הקבלן על חשבון, זה לסעיף (1)קטן

 ההוצאות את לנכות או לגבות יהיה רשאי המזמין. האמורים והקלקולים הנזקים

 וכן, שהוא בכל זמן, המזמין מאת לקבלן, שיגיע או, המגיע סכום מכל, בכך הכרוכות

 את משחרר אינו, זה קטן בסעיף  האמור.אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה

 .זה לסעיף (1)קטן  סעיף פי שעל מחובותיו הקבלן

 

 לתנועה הפרעות מניעת
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 הדרכים תהיינה לא, ארעי עבודות כל לרבות, העבודות ביצוע כדי תוך כי, מתחייב הקבלן 29.

 בדרכים הרגילה התנועה על שתקשה לתנועה לצורך שלא העבודות נתונות לאתר המובילות

 המוסכמת מהרשות לכך הרשיון תחילה מיוחדים יתקבל משאות של הובלתם ולצורך האמורות

 שתמעט כך, ההובלה זמני הרכב ושל כלי של, הדרכים של בחירתן לרבות, האמצעים כל ויינקטו

 למען. נזק לדרכים האפשר ככל ויימנע האמורות בדרכים הרגילה לתנועה ההפרעה האפשר ככל

, המלאה באחריותו יהיה, הקבלן ידי על יוקם אם, שיוקם ארעי עבודות כל כי יובהר ספק הסר

 .כאמור עזר עבודות בגין שידרש ככל בניה היתר להוצאת לרבות האחריות

 

 אחרים לקבלנים פעולה אפשרויות מתן

 

,  המפקח או, כוחו בא או המהנדס הוראות לפי, נאותה פעולה לאפשר חייב קבלן (1) 30.

 המהנדס ידי על זה לצורך שיאושר גוף או אדם ולכל עם המזמין הקשור אחר קבלן לכל

 העבודות במקום הן, כלשהן עבודות לבצע כדי, לעובדיהם וכן, המפקח או, כוחו בא או

 ויתאם ישתף וכן, עם הקבלן בהסכם כלולות אינן אלה עבודות אם גם, אליו בסמוך והן

 בשירותים ובמתקנים, והאפשר המצוי במידת השימוש את להם ויאפשר אתם פעולה

 לשימוש בתמורה הדעת על מתקבל תשלום לדרוש הקבלן רשאי ואלם, ידיו על שהותקנו

 ובמתקנים בשירותים השימוש בעד התשלום בדבר דעות חילוקי של    במקרה.האמור

 סופית תהיה וקביעתו התשלום של שיעורו את כוחו או בא  המפקח יקבע, הקבלן של

 .הקבלן את ותחייב

 ובעונה בעת, לבצע עשויים אחרים שקבלנים לכך מסכים והוא לו שידוע מצהיר הקבלן  (2)

 לתוצאות עצמו את להתאים חייב והוא אחרות עבודות, מקום) ובאותו עמו אחת

 והוא מכך כתוצאה בעבודתו להווצר ולהפרעות העלולות, זה ממצב הנובעות ולהשלכות

 להגרם העלולות ההוצאות  כל.לכך בקשר מהמזמין דרישה או טענה כל על מוותר

 .והמחירים הכמויות שברשימת היחידה במחירי כלולות, כך עקב לקבלן

 

 העבודות אתר ניקוי

 

,  העבודות ביצוע תקופת כל במשך, העבודות מאתר לזמן מזמן יסלק הקבלן (א) (1) 31.

, המדרכות, שהאתר אחראי ויהיה הפסולת והחומרים ואת העפר עודפי את

 .המפקח רצון ומסודרים לשביעות נקיים יהיו, הסמוכים והכבישים הרחבות

 והכבישים הרחבות, המדרכות, העבודות אתר את הקבלן ינקה העבודה בגמר

 הפסולת, המיותרים החומרים, העפר, כל התיקונים את ויסלק, הסמוכים

, העבודות אתר את, את העבודות וימסור, שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים

ומתאימים  נקיים כשהם, הסמוכים והכבישים הרחבות, המדרכות את

 .המפקח של או/ו כוחו בא או המהנדס של רצונו לשביעות, למטרתם

 גלגליו אם אלא, דרך או כביש גבי על רכב או ציוד להעלות לא מתחייב  הקבלן )ב(

 .הנסיעה כדי תוך מתפזר אינו עליו והחומר המועמס נקיים
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 העודפים, הפסולת לשפיכת הרשויות ידי-על מאושר מקום למציאת  האחריות )ג(

 .בכך הכרוכות ההוצאות גם וכך, על הקבלן חלה, והשיירים

 ידי על שנקבעו במועדים, זה לסעיף 1קטן  סעיף הוראות אחר הקבלן מילא לא (2)

 ההוצאות בכל ישא והקבלן הקבלן חשבון על רשאי לבצען המזמין יהא, המפקח

, המגיע סכום מכל אלו לנכות הוצאותיו רשאי יהיה והמזמין ההוראות בביצוע הכרוכות

 דרך בכל לגבותן מהקבלן רשאי יהיה וכן, שהוא זמן בכל, המזמין מאת לקבלן שיגיע או

( 1)20 בסעיף  כמפורט, ניהול ודמי ריבית ובתוספת למדד צמוד ל"כנ סכום כשכל, אחרת

 .לעיל

 

 עובדים –  'פרק ה

 

 הקבלן ידי-על אדם-כח אספקת

 

  את, העבודות לביצוע הדרוש האדם כח את הוא חשבונו על לספק מתחייבהקבלן  (1) 32.

 וכן, בכך בהסכם הכרוך אחר דבר וכל התחבורה בשבילם ואמצעי, עליהם ההשגחה

 נסיון ובעל מקצועי, מוסמך עבודה שמנהל לכך לדאוג או, בעצמו לנכות הקבלן מתחייב

 לבוא יוכל שהמפקח מנת על, העבודה שעות כל במשך, העבודות ביצוע ינכח במקום

 לביצוע, ההסכם תנאי לפי, לקבלן לתת רשאי הוראות שהוא לו ולתת בדברים אתו

, הקבלן של המוסמך למנהל העבודה שנמסרה דרישה או הודעה, הוראה. העבודות

 .לקבלן נמסרה כאילו יראו

 המשנה קבלני עובדי או/ו עובדיו הינם יעסיק אשר העובדים כי ומצהיר מתחייב הקבלן (2)

 לבין מטעמו מי או/ו המזמין בין ומעביד עובד יחסי כל יתקיימו  ולא אין וכי מטעמו

 מעובדיו למי או/ו לו יהיו ולא, מעובדיו או מי/ו הקבלן של משנה קבלני לרבות הקבלן

 כי ומתחייב הקבלן מצהיר כן כמו. לכך ביחס כלשהן טענות או דרישות, תביעות כל

 יגרם אשר נזק כל בגין, מטעמו ומי המזמין את לשפות ומתחייב הבלעדי האחראי היא

 בגין או/ו מטעמו משנה קבלן או מעובדיו מי יגרום אשר נזק לכל או/ו דהו מאן על ידי

 .המזמין נגד משנה קבלני עובדי או/ו מעובדיו ידי מי על שתוגש תביעה כל

 את ולקיים התעסוקה שירות חוק פי-ועל העבודה חוקי כל פי-על לנהוג מתחייב הקבלן (3)

 .העבודה הדרושים תנאי

 ורווחתם העובדים בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן (4)

 במובן, העבודה מפקחי ידי על שיידרש כפי לנהוג, חוקית ובאין דרישה, בחוק כדרוש

 1954-.ד "תשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק

 נוחיות סידורי, העבודות בביצוע המועסקים לעובדים שיסודרו מתחייב הקבלן (5)

 .המפקח של רצונו לשביעות, באתר העבודות נאותים אכילה ומקומות
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 ומלאכה חומרים, ציוד - 'ו פרק

 

 וחומרים מתקנים, ציוד אספקת

,  המתקנים, הציוד כל את והוצאותיו הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן (1) 34.

 הדרוש בקצב, העבודות של היעיל לביצועו האחרים הדרושים והאמצעים החומרים

 .הדרושה ובאיכות

 של היעיל לביצועו והמתקנים הציוד כל ברשותו נמצאים כאילו הקבלן את רואים (2)

 . הדרוש בקצב, העבודות

, העבודות לאתר הקבלן ידי על הובאו אשר והמוצרים, המתקנים, החומרים, הציוד כל (3)

 יהיה לא והקבלן, העבודות לאתר הבאתם מעת, לרכושו למזמין ויחשבו שייכים יהיו

 .כך מהמפקח על רשות לקבל מבלי, להוציאם רשאי

 לקבלן להורות כוחו בא או המהנדס רשאי, זה לסעיף (1)בסעיף קטן  האמור למרות (4)

 או/ו, מתקנים או/ו, ציוד או/ו, מוצרים או/ו, בחומרים העבודות בביצוע שישתמש

, המזמין ידי על ואשר יסופקו, לנחוץ ימצא שהוא, מקצתם או כולם, מלאכה

 .לקבלן המגיעים מהסכומים תנוכה ושתמורתם

 ידי על החומרים יסופקו, לעיל (4) בסעיף כאמור דרישה כוחו בא או המפקח דרש (5)

 :להלן המפורטות לכך ההוראות בקשר ויחולו המזמין

 .בלבד המזמין בבעלות וישארו יהיו כולם, האמורים  החומרים )א(

 .העבודות לביצוע ורק אך האמורים בחומרים ישתמש  הקבלן )ב(

 או, העבודות באתר נמצאים הם אם בין, המזמין של כרכושו יחשבו  החומרים )ג(

 להוציא רשאי הקבלן יהא לא, העבודות לאתר ומעת הבאתם, אחר מקום בכל

 בכתב מוקדמת רשות אם קיבל אלא, העבודות מאתר, מהם חלק או אותם

 .המפקח מאת

 בחומרים יוחלפו  לא מקצתם או כולם, האמורים שהחומרים מתחייב  הקבלן )ד(

 .המפקח מאת בכתב מוקדמת קיבל רשות אם אלא, אחרים

 תוך, ולשלמותם האמורים החומרים לשמירת בלעדי אחראי יהיה  הקבלן )ה(

 .העבודות ביצוע לצורך השימוש בהם תוך או/ו איחסונם

. ביותר והיעילה החסכונית בצורה הקבלן ידי על יעשה אלה בחומרים  השימוש )ו(

 הכלים בכל שימוש ויעשה זאת למטרה הדרושים בכל האמצעים ינקוט הקבלן

 .אותם החומרים בזבוז של מירבית למניעה הדרושים

 

 ומידגמים בדיקות, והמוצרים החומרים טיב

 

  מהסוג ושלמים חדשים ובמוצרים בחומרים, העבודות לביצוע ישתמש קבלןה (1) 35.

, הישראליים התקנים שמתירים השונים הסוגים מתוך, ביותר והמשובח המעולה

 הכמויות ברשימת, בתכניות, במפרטים לאמור, הבחינות מכל, בתכונותיהם שיתאימו

 בהעדר, המעודכנים הישראליים התקנים ולדרישות, ההסכם מסמכי ובשאר והמחירים

 לדוגמאות שיתאימו ומוצרים חומרים אלה יהיו, כלשהם ולמוצרים לחומרים תקנים

 .כוחו בא או המהנדס ידי על או/ו ידי המתכנן על שיאושרו
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 . השגחה סימן או תקן תו בעלי ובמוצרים בחומרים להשתמש חייב  הקבלן )א )(2)

 נושא הנדרשים והמוצרים מהחומרים בלבד אחד מוצר או חומר רק קיים אם )ב(

 שאינם ומוצרים חומרים להציע רשאי הקבלן יהא, סימן השגחה או תקן תו

 והמוצרים שהחומרים בתנאי אולם, כאמור השגחה סימן או תקן תו נושאים

 חובת, או לתקנים, ההסכם מסמכי ובשאר במפרטים לאמור יתאימו המוצעים

 .הקבלן על חלה, כאמור ההאמה על ההוכחה

 שנבדקו ובמוצרים בחומרים אלא העבודות בביצוע להשתמש שלא מתחייב הקבלן (3)

 .כוחו בא או המהנדס ידי על או/ו המתכנן ידי לתפקידם על כשרים ונמצאו

 גורעת כשלעצמה זו עובדה אין, המזמין ידי על מסוימים מוצרים או/ו חומרים סופקו (4)

 .העבודה טיב הקבלן לגבי של מאחריותו

 בחומרים שיתגלו, והליקויים, המגרעות, הפגמים לכל אחראי שהקבלן, במפורש נאמר (5)

 שאלה ובין ידיו על סופקו שאלה בין, העבודות לביצוע שהשתמש בהם ובמוצרים

 התקנים בבדיקות עמדו האלה או המוצרים החומרים אם אף, המזמין ידי על סופקו

 .בא כוחו או המהנדס ידי על או/ו המתכנן ידי על ואושרו הישראליים

 מדגמים, המפקח או/ו המתכנן הוראות ולפי הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן (6)

 לביצוע הדרושים האמצעים יתר וכל האדם כוח, הכלים את וכן, והמוצרים מהחומרים

 במכונים או במעבדות לבדיקה של החומרים להעברתם או, העבודות באתר הבדיקות

 הובלתם כוחו והוצאות בא או המהנדס או/ו המתכנן שיורה כפי הכל, מאושרים

 .הקבלן על יחולו הבדיקה למקום

 .הקבלן על במלואם יחולו הדגימות בדיקת בעד וההוצאות התשלומים (7)

 התקנים בדרישות עמדו שלא דגימות בבדיקת הכרוכים וההוצאות התשלומים

 וכן, העבודות באתר ובניסויים בהעמסות הכרוכים התשלומים וההוצאות, הישראליים

 התאמת-מאי והנובעות הקשורות בבדיקות נוספות הכרוכים וההוצאות התשלומים

 .הקבלן על יחולו, הישראלי התקן לדרישות הדגימות

 :הקבלן על, מקרה בכל יחולו דלהלן ההוצאות (8)

 מקורות לקביעת המיועדים ומוצרים חומרים של מוקדמות בדיקות  דמי )א(

 .האספקה

 חסכון בעבודה נוחות לצרכי כמו, הוא למטרותיו הקבלן שהזמין בדיקות  דמי )ב(

 .ב"וכיו

 ההסכם לדרישות מתאימים בלתי שיימצאו, ומוצרים חומרים של בדיקות דמי  )ג(

 .ותנאיו

 ההוצאות לרבות, שהוא סוג מכל בדיקות ביצוע למטרת שונות לוואי  הוצאות )ד(

 .זה לסעיף (6)קטן  בסעיף האמורות

 

 מכוסים להיות שנועדו העבודות חלקי בדיקת

 

  שנועד מהעבודות כלשהו חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן (1. )36

 .המפקח או/ו המתכנן של אישורו ללא, מוסתר או מכוסה להיות
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 כך על הקבלן יודיע, מוסתר או מכוסה להיות שנועד מהעבודות כלשהו חלק הושלם (2)

, לבדוק למפקח או/ו למתכנן ויעזור יאפשר והקבלן שעות מראש 48 בכתב למפקח

 את ולקבוע הסתרתו או לפני כיסויו, מהעבודות האמור החלק את ולמדוד, לבחון

 .מהעבודות האמור החלק יכוסה בטרם, הדרושות ההוראות

 לא או המפקח או/ו המתכנן של להוראותיו בניגוד, מהעבודות כלשהו חלק הקבלן כיסה (3)

 חשבונו על הקבלן ויחשוף יגלה, הכיסוי על למפקח או/ו מראש למתכנן הקבלן הודיע

 או/ו המתכנן דרישת פי על, שכוסה של העבודות החלק את, בקורת לשם, והוצאותיו

 החלק אותו לאחר אישור מיד, מחדש ויכסהו ידיו על שנקבע הזמן ובתוך מפקח

 .המפקח ידי על מהעבודות

 להיות שנועד מהעבודות כלשהו חלק השלמת על למפקח או/ו למתכנן הקבלן הודיע (4)

 את או כיסויו את למנוע המפקח או/ו המתכנן מאת הוראה קיבל ולא מוסתר או מכוסה

, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן פי דרישת על, חייב הקבלן יהיה הרי, הסתרתו

 חורים ולעשות לקרוע פתחים, לגלות, קידוחים לקדוח, לחשוף, לזמן מזמן לו שתינתן

בדיקתו  לצורך כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן הוראות לפי, מהעבודות חלק בכל

 בא או המהנדס או/ו המתכנן של רצונו לשביעות, לתיקנו להחזירו כן ולאחר ובחינתו

 .כוחו

 קטנים בסעיפים כאמור המפקח או/ו המתכנן הוראות אחר הקבלן מילא לא (5)

, קידוחים לקדוח, לחשוף המהנדס או/ו המתכנן רשאי, בכך  התרשל או,  לעיל (4)-ו (3)

 .לתיקנו להחזירו מכן מהעבודות ולאחר חלק בכל חורים ולעשות, פתחים לקבוע

 הקבלן קיים אם (5-)ו (4(, )3) הקטנים בסעיפים האמורות בעבודות הכרוכות ההוצאות (6)

 בוצעה שהמלאכה הוכיחו והבדיקות זה לסעיף(1)קטן סעיף לפי התחייבותו את

 .המפקח או/ו המתכנן של לשביעות רצונו

 לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי, הקבלן על זה סעיף לפי שחלות הוצאות (7)

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה וכן שהוא זמן בכל

 

 פסולה ומלאכה פסולים חומרים סילוק

 

  מהלך כדי תוך, לזמן מזמן, לקבלן להורות רשאים יהיו המפקח או/ו המתכנן (1. )37

 :העבודה 

 תצוין אשר זמן תקופת בתוך, העבודות ממקום כלשהם חומרים סילוק  על )א(

 .ליעודם מתאימים החומרים אין שלדעת המפקח מקרה בכל, בהוראה

 האמורים החומרים במקום, ליעודם ומתאימים תקינים חומרים הבאת  על )ב(

 .לעיל ('א) בפיסקה 

 ידי על שהוקם מהעבודות כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו, סילוקו  על )ג(

 בניגוד או, מתאימה בלתי במלאכה או, בלתי מתאימים בחומרים שימוש

 .ההסכם לתנאי

 כל אף על, דבר לכל יפה, זה לסעיף (1) קטן סעיף לפי המפקח או/ו המתכנן של כוחם (2)

 שבוצע ביניים תשלום כל אף ועל המפקח או/ו המתכנן ידי שנערכו על קודמת בדיקה

 .האמורים ולמלאכה לחומרים בקשר
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 יהא, זה לסעיף(1)קטן סעיף לפי המפקח או/ו המתכנן הוראות אחר הקבלן מילא אל (3)

 בביצוע ההוצאות הכרוכות בכל ישא והקבלן, הקבלן חשבון לבצעה על רשאי המזמין

 זמן בכל לקבלן שיגיע סכום מכל אלו לנכות הוצאות או לגבות רשאי והמזמין ההוראה

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי וכן, שהוא

 

 )והארכה מהלכה, העבודה התחלת( העבודות ביצוע מהלך - 'ז פרק

 

 העבודות ביצוע התחלת מועד

, בכתב בהוראה כוחו בא או המפקח ידי על שייקבע בתאריך העבודות בביצוע יתחיל הקבלן 38.

 הנדרש בקצב ברציפות, העבודות בביצוע ויתקדם וימשיך, "התחלת עבודה צו" שתיקרא

 ההתקדמות ושלבי הזמנים ללוח בהסכם ובהתאם שנקבעה התקופה תוך, העבודות להשלמת

 .אחרת מפורשת כוחו הוראה בא או המהנדס מאת בכתב קיבל אם פרט,  14 בסעיף הנזכרים

 

 הקבלן לרשות העבודות אתר העמדת

  אוהמפקח יעמיד, הוראה אותה מתן בשעת או, העבודות בביצוע להתחיל ההוראה מתן לפני 39.

 להתחלת, המפקח לדעת, הדרוש ממנו חלק אותו או, העבודות אתר הקבלן את לרשות כוחו בא

  14 בסעיף הנזכרים ההתקדמות ולשלבי ללוח הזמנים בהתאם, והמשכתו העבודות של ביצועו

 נוספים חלקים, שיקולו לפי, לזמן מזמן, הקבלן לרשות כוחו בא  אוהמפקח יעמיד מכן לאחר

 ולשלבי ההתקדמות הזמנים ללוח בהתאם העבודות לביצוע שיידרש כפי הכל, העבודות מאתר

 .האמורים

 פי על התחייבויותיו מילוי לצורך ורק אך היא, הקבלן לרשות העבודות אתר שהעמדת מובהר

 .מהאתר חלק בכל חזקה לתפוס שלב בשום רשאי לא יהיה והקבלן זה הסכם

 

 העבודות השלמת מועד

  השלמת בדבר, העבודות לביצוע ההסכם בתנאי הכלולה כלשהי לדרישה בכפיפות (1) 40.

 הקבלן מתחייב, העבודות של והגמורה המלאה השלמתו לפני, מהעבודות כלשהו חלק

 .בהסכם שנקבע הזמן תוך כולו העבודות את להשלים

 בתנאי, דלהלן 41 לסעיף בהתאם, ממנו חלק או כולו, העבודות להשלמת ארכה ניתנה (2)

 .לכך בהתאם העבודות להשלמת המועד  ישתנה) ,העבודות לביצוע ההסכם

 הושלם ואם העבודות הושלם אמנם אם שיקבעו הם והמתכנן המפקח או/ו המזמין (3)

, האיחור ימי ומספר האיחור מידת היא ומה איחור אם חל או, המוסכם במועד

 .ללא ערעור הקבלן את ותחייב סופית תהיה והחלטתם

 

 העבודות להשלמת ארכה

 תוספות או, שינויים מחמת, העבודות להשלמת המועד להארכת מקום יש  כיהמפקח סבור 41.

 יתן, הארכה  מתן המפקחלדעת המחייבים מיוחדים תנאים או, כוח עליון מחמת או, בעבודות

 ופירט, ארכה בכתב ביקש שהקבלן מתאימה ובתנאי לתקופה, העבודות להשלמת ארכה

 , לשינויים ההוראות שניתנו מיום יום 15 תוך, לה הסיבה את בבקשתו

 .אחרים מיוחדים תנאים או עליון כוח מחמת תנאים שנוצרו מיום או, לתוספות או
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 העבודות ביצוע קצב

  העבודות ביצוע קצב את להחיש, שהוא זמן בכל, המפקח לדעת צורך יהיה אם (1. )42

 מתחייב והקבלן לקבלן מתאימה בדרישה, בכתב יפנה המהדס, תחילה שנקבע מכפי

 ולמלא, לדרישה בהתאם, ביצוע העבודות להחשת הדרושים האמצעים בכל מיד לנקוט

 העבודה ושיטות ימי, העבודה שעות לענין הנוגעות המהנדס הוראות יתר כל אחר

 .העבודה

, מכך כתוצאה לו ונגרמו זה סעיף של ( 1) קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן מילא (2)

 שנקבע הקצב לפי העבודות בביצוע הכרוכות אלה על הוצאות נוספות, המפקח לדעת

, המפקח ידי על שייקבע בשיעור ההוצאות הנוספות את לקבלן המזמין יחזיר, תחילה

 .כלליות והוצאות רווח עבור 12% בתוספת

 60 סעיף הוראות יחולו, זה סעיף של(1)קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן מילא לא (3)

 הקצב לפי העבודות בביצוע הכרוכות בהוצאות אלא ישא לא ובלבד שהקבלן, דלהלן

 .תחילה שנקבע

 שהמציא המפורט הזמנים לוח לפי העבודות בביצוע מתקדם, המפקח לדעת, הקבלן אין (4)

 לביצוע ההסכם בתנאי הקבוע במועד השלמתו את ובמידה המבטיחה לעיל כנדרש

 כך על לקבלן המפקח יודיע, להשלמת העבודות שניתנה הארכה גמר עד או, העבודות

 השלמת העבודות את להבטיח כדי הדרושים באמצעים מיד ינקוט והקבלן, בכתב

 של דעתו להנחת, במועדו העבודות להשלמת הדרושים באמצעים נקט  לא.במועדו

, המפקח ידי על הודעה מתן  אי.דלהלן 60 סעיף הוראות, כזה במקרה, יחולו, המפקח

 להשלמת העבודות התחייבותו ממילוי הקבלן את משחרר אינו, זה קטן סעיף לפי

 .בהסכם שנקבע במועד

 אישור וקיבל במשמרות לעבוד, במועדו העבודות השלמת לשם, היתר בין, הקבלן בחר (5)

 מספיקה תאורה חשבונו על ויחזיק הקבלן יתקין, כוחו בא או המפקחמאת  לכך בכתב

 העבודה עקב נוספים לתשלומים זכאי יהא לא  הקבלן.העבודה ביצוע למקום המתאימה

 שתוגש תביעה מכל, והוצאותיו חשבונו על, המזמין את ויפטור יפצה  הקבלן.במשמרות

 .במשמרות הנובע מהעבודה או הקשור בכל, נגדו

 

 איחורים על מראש וקבועים מוסכמים פיצויים

  בהתחשב או, בהסכם שנקבע במועד העבודות ביצוע את הקבלן השלים לא (1) 43.

 המועד שבין של איחור יום כל בעד למזמין ישלם הקבלן, לעיל 41 סעיף לפי בהערכתו

ז "בפועל לכל יום איחור מהלו השלמתו מועד ועד העבודות להשלמת הסופי שנקבע

  לכל יום איחור₪ 1500מראש סך של   וקבועים מוסכמים כפיצויים , בהסכם שנקבע

 התרופות יתר מכל מבלי לגרוע נזקו את להוכיח חייב יהיה שהמזמין מבלי וזאת

 .מכך כתוצאה למזמין המוקנות

 

 לקבלן שיגיע סכום מכל , לעיל האמורים הפיצויים סכום את לנכות רשאי יהיה המזמין (2)

 בכל או בנקאית ערבות מימוש של בדרך מהקבלן לגבותו רשאי יהא וכן, שהוא בכל זמן
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הקבלן  שחרור משום כשלעצמו בו אין, הניכויים או הפיצויים בתשלום. אחרת דרך

 .ההסכם לפי אחרת התחייבות מכל או שחרור, העבודות את להשלים מהתחייבותו

 

 כלשהו חלק לגבי השלמה תעודת לקבלן המפקח נתן העבודות השלמת לפני אם (3)

 לגבי יופחת האמור בחלק השתמש או החזיק והמזמין,  דלהלן 46 סעיף לפי, מהעבודות

 המוסכמים מהפיצויים יחסי חלק, האמורה ההשלמה תעודת מתן לאחר יום כל

 העבודות חלק שבין היחסי הערך לפי זה לסעיף( 1 )ק"בס האמורים מראש והקובעים

 .כולו העבודות לבין האמור

 

 הנזק כל את המזמין לדעת יכסו לא, מראש והקבועים המוסכמים, ל"הנ הפיצויים אם ( 4)

 יהיה, ממנו חלק או כולו, העבודות בביצוע האיחור עקב להיגרם עלול או שייגרם

 הממשיים הנזקים מלוא על נוספים  פיצויים, הקבלן מאת ולגבות לתבוע רשאי המזמין

 הממשיים על הנזקים פיצויים לשלם חייב  והקבלן, האיחור עקב בפועל לו שנגרמו

 .כאמור שנגרמו האלה

 

 העבודות ביצוע הפסקת

  לפי, לצמיתות מקצתו או כולו, העבודות ביצוע את להפסיק יידרש והקבלן היה (1) 44.

, בהוראה שיצוינו ולתקופה לתנאים בהתאם, כוחו או בא המפקח מאת בכתב הוראה

 .כך על הוראה בכתב המפקח ידי על לו ניתנה אם אלא יחדשו לא

 הקבלן ינקוט, זה לסעיף (1) קטן סעיף לפי, מקצתו או כולו, עבודות ביצוע הופסק (2)

 .המפקח של רצונו לשביעות, הצורך לפי, ולהגנתו העבודות להבטחת באמצעים

 הוראות לפי העבודות ביצוע של זמנית מהפסקה כתוצאה לקבלן שנגרמו הוצאות (3)

 ובלבד המזמין על תחולנה, זה לסעיף (1)קטן  בסעיף כאמור, כוחו בא או המפקח

 קבלת מיום ימים 15 תוך אם אלא, ל"כנ הוצאות תשלום לדרוש רשאי יהא לא שהקבלן

 על, בציון סכום, ומנומקת מפורטת דרישה, בכתב, למפקח הגיש, ההפסקה הוראות

 לקבלן שנתנה לאחר, המפקח ידי על ייקבע ההוצאות שיעור. ל"הנ ההוצאות תשלום

 .טענותיו הזדמנות להשמיע

 על שניתן אחרי, לצמיתות, מקצתו או כולו, העבודות ביצוע את להפסיק הקבלן נדרש (4)

 לביצוע ההסכם בתנאי, לעיל 38 סעיף פי על העבודה התחלת כוחו צו בא או המפקח ידי

 את מהמזמין לקבל זכאי הקבלן יהא, למעשה העבודות בביצוע החל והקבלן, העבודות

 סופי וזאת לסילוק העבודה הפסקת למועד עד, בפועל שביצע העבודה עבור התמורה

 לרבות, הכלל מן יוצא ללא, כאמור העבודה הפסקת בגין תביעותיו כל של ומוחלט

 ערך קביעת לצורך. ההסכם מביצוע וכתוצאה בקשר אחרת תביעה הוצאותיו וכל

 כל או העבודות לגבי סופיות מדידות תיעשנה, ידי הקבלן על בפועל שבוצעה העבודה

 חלק אותו לגבי, סופי ויוגש חשבון, העניין לפי הכל, הופסקה שהקמתו ממנו חלק

 ועל המפקחידי  על ואושרו בפועל שנמדדו כמויות על מבוסס, למעשה שבוצע העבודות

 לאמור בהתאם, בהסכם יחדיה מחירי ובהעדר בהסכם הנקובים היחידה מחירי סמך
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, כתב הודעה ניתנה בו מהתאריך יום 30 תוך המאוחר לכל, דלהלן 'ט בפרק )ג(52)1(בסעיף 

 . לקבלן, כאמור

 בהתאם, לו המגיע הסכום לקבלן ישולם, זה סעיף של (4)קטן  בסעיף האמור במקרה (5)

 .כוחו בא או המהנדס ידי על כפי שיאושר, הסופי לחשבון

 שיגיש לכך בכפוף לקבלן ישולמו, זה לסעיף(4)קטן סעיף לפי לקבלן המגיעים הסכומים (6)

 57 סעיף והוראות, העבודה הפסקת מיום יום 45- מ יאוחר לא, כאמור  סופי חשבון

 תשלום על גם, המחוייבים בשינויים, יחולו, העבודות לביצוע ההסכם בתנאי, דלהלן

 .האמורים הסכומים

 לפני אך, ההסכם חתימת אחרי, לצמיתות, מקצתו או כולו, העבודות ביצוע הופסק (7)

 התחלת צו שניתן אחרי או, העבודה התחלת צו כוחו  או בא המפקח ידי על שניתן

 לתשלום הקבלן זכאי יהא לא, בעבודות למעשה בביצוע החל טרם הקבלן אך, העבודה

 .העבודות ביצוע הפסקת בגין כלשהו

 

 בזכויות שימוש אי או שימוש

 זה הסכם מתנאי לסטות, כוחו בא או או המפקח/ו  המתכנן, המזמין מצד הסכמה (1. )45

 .אחר למקרה שווה גזירה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא,  במקרה מסוים

 לפי להם הניתנות בזכויות, כוחו בא או המפקח או/ו המתכנן, במזמין השתמש לא (2)

 ללמוד ואין אחר במקרה זכויות אותן על ויתור בכך לראות אין, מסוים ההסכם במקרה

 .זה הסכם לפי וחובות זכויות כלשהו על ויתור זו מהתנהגות

 

 ותיקונים בדק, השלמה-  'ח פרק

 השלמה תעודת

  יתחילו והמפקח והמתכנן בכתב למפקח הקבלן כך על יודיע, העבודות הושלם (1. )46

 מהיום יום 30 תוך הבדיקות וישלימו, ההודעה קבלת מיום יום 15 תוך, העבודות בדיקת

 את ומשביע ההסכם לתנאי העבודות מתאים את והמפקח המתכנן מצאו. בה שהתחילו

 השלמת ימים מיום שבוע תוך, השלמה תעודת, לקבלן כוחו בא או המפקח יתן, רצונם

 יודיע, להסכם בהתאם בוצע לא שהמבנה והמפקח המתכנן ימצאו. העבודות בדיקת

 ההשלמה עבודות או/ו התיקונים רשימת לו ימסור, בכתב לקבלן על כך המפקח

 ידי על לכך שנקבע זמן תוך לבצעם חייב והקבלן, והמפקח של המתכנן לדעתם הדרושים

 המפקח, ואולם. דלעיל בהודעה, המפקח

 קבלת כנגד, כאמור השלמה תעודת לקבלן לתת, דעתו שיקול פי על, רשאי כוחו בא או

 או המפקח או/ו המתכנן של רצונו לשביעות, וישלים שיבצע, בכתב מהקבלן התחייבות

 .האמורה ברשימה המפורטים ההשלמה עבודות את או/התיקונים ו או, כוחו בא

 בעבודות להחזיק המזמין של מזכותו גורע זה סעיף של (1)קטן  בסעיף האמור אין (2)

 ניתנה ולא ההשלמה או/ו התיקונים עבודות בעבודות בוצעו) טרם אם גם, בו ולהשתמש

 תוך, ההשלמה עבודות או/ו את התיקונים לבצע חייב והקבלן, ההשלמה תעודת

 .דלעיל בהודעתו, המפקח ידי על לכך שנקבעה התקופה

 ידי על שנקבעה התקופה תוך, ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את הקבלן ביצע לא( 3)

 ההשלמה עבודות או/ו התיקונים את לבצע רשאיפקח או בא כוחו המ יהיה, המפקח
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 עבודות או/ו התיקונים ביצוע הוצאות. לנכון שימצא אחרת דרך בכל או, בעצמו

 צמודות כשהן, אלו הוצאות ) ,לעיל )1 ינכה והמפקח הקבלן חשבון על יהיו, ההשלמה

 אותן יגבה או, לקבלן המגיע משכר20  בסעיף כאמור ניהול ודמי ריבית ובתוספת למדד

 .הערבות גביית לרבות, אחרת דרך בכל מהקבלן

 לפני, מסוים במועד מהעבודות מסוים חלק להשלים הקבלן על, ההסכם תנאי לפני אם (4)

 והמזמין מהעבודות כלשהו חלק שהושלם או, העבודות שנקבע להשלמת הסופי המועד

, כוחו בא או המפקח יוציא, בו או להשתמש, בו להחזיק עומד או, בו השתמש, בו החזיק

 והוראות, בכתב הקבלן פי דרישת על, האמור מהעבודות חלק לגבי השלמה תעודת

 חלק מהעבודות לגבי השלמה תעודת מתן על, בהתאמה, יחולו דלעיל הקטנים הסעיפים

 .האמור

 תנאי כל לפי מהתחייבויותיו הקבלן את משחרר אינו שהיא כל השלמה תעודת מתן (5)

 ) .זה הסכם מתנאי

 המסוים החלק או הושלם, העבודות הושלם כי, המפקח או, כוחו בא או  המתכנן קבע (6)

 את למזמין למסור הקבלן חייב, מסוים במועד להשלימו היה הקבלן  שעל) ,מהעבודות

 רשאי אינו והקבלן, הענין לפי הכל, כאמור, מסוים מהעבודות חלק אותו או העבודות

 .שהיא סיבה מהעבודות מכל המסוים החלק או העבודות מסירת את לעכב

 ותיקונים בדק

 

  אחרת תקופה או, חודשים 12 של תקופה - פירושו הבדק תקופת, ההסכם לצורך (1) .47

 שמניינה, מביניהם המאוחר לפי - לביצוע המיוחדים או בתנאים חוק, במפרט שנקבעה

 46 לסעיף בהתאם, לעבודות בתעודת ההשלמה כמצוין העבודה השלמת מיום יתחיל

 השלמתם מיום, העבודות של שונים חלקים לגבי השלמה תעודות של במקרה או, דלעיל

 .ההשלמה בתעודות כמצוין, חלקים אותם של

התאמה  אי נתגלתה או, קלקול או ליקוי, פגם, נזק, הבדק תקופת תוך, בעבודות נתהווה (2)

 כתוצאה נגרמו המפקח או/ו המתכנן לדעת  אשר)" הפגם" - אלה כל יקראו להלן( 

 כל מחדש לבנות או לתקן חייב הקבלן, פגומים בחומרים שימוש או לקוייה מעבודה

 תוך תקופה, רצונו ולשביעות המפקח או/ו המתכנן דרישת לפי הכל, כאמור, פגם

 דרישת עם מיד הקבלן יתקנו, דיחוי סובל אינו שתיקונו, כזה הפגם היה. ידו על שתקבע

 שבוצע תיקון לכל הבדק תקופת תוך שנתהווה פגם לגבי הדין הוא. או המפקח/ו המתכנן

 או/ו המתכנן לדעת, נגרם ואשר ב"וכיו שביל, מדרכה, דרך, לכביש, דלעיל 28 סעיף לפי

 .פגומים או שימוש בחומרים/ו לקוייה מעבודה כתוצאה, המפקח

 .דלהלן (2 )48בסעיף  מהאמור לגרוע בכדי דלעיל זה סעיף של (2)קטן  בסעיף אין (3)

, זה סעיף של (3)  -ו (2) קטנים סעפיים לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות  (4)

 ) .הקבלן על יחולו

 

 סיבותיהם וחקירת פגמים

ה תקופת תוך או ביצועו בזמן, בעבודות קלקולים או נזקים, ליקויים, פגמים נתגלו (1. )48

  מידי המיידי תיקונם את לדרוש, כוחו בא או/ו או המפקח/ו המתכנן רשאי,  בדק
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 פי על המפקח לדרישות התיקונים בהתאם את לבצע בזאת מתחייב והקבלן, הקבלן

 רשאי כוחו בא או/ו המפקח או/ו המתכנן יהיה, בנוסף. הראשונה דרישתו

 או/ ו המפקחאו/ו המתכנן של ולהוראותיו להנחיותיו בהתאם, לחקור הקבלן מן לדרוש

 נמצא. בעבודות שנתגלו הקלקולים או הנזקים הליקויים, הפגמים את סיבות, כוחו בא

 יחולו, ההסכם לפי לו אחראי הקבלן שאין, כזה הקלקול הוא או הנזק, הליקוי, שהפגם

 את והוצאותיו חשבונו לתקן על חייב הקבלן יהיה וכן הקבלן על החקירה הוצאות

, הליקויים, הפגמים אין אם. בהם הכרוך וכל הקלקולים, הנזקים, הליקויים, הפגמים

 למזמין פיצויים בתשלום אחראי הקבלן יהיה, לתיקון ניתנים הקלקולים או הנזקים

 . המפקחידי על בסכום שיקבע

 הנובעים, הבדק תקופת גמר לאחר, בעבודות קלקולים או נזקים, ליקויים, פגמים נתגלו (2)

, הפגמים את לתקן חייב הקבלן יהיה, ההסכם לתנאי שלא בהתאם העבודות מביצוע

 אין ואם והוצאותיו חשבונו על הכרוך בהם וכל הקלקולים או הנזקים, הליקויים

 בתשלום הקבלן חייב יהיה, לתיקון ניתנים הקלקולים או הנזקים, הליקויים, הפגמים

 .המפקח ידי על שיקבע בסכום, למזמין פיצויים

 

 הקבלן של חשבונו על אחרים ידי על תיקונים

רשאי ,  דלעיל48או  (3- )ו (2 )47(, 2)44 הסעיפים  לפי התחייבויותיו אחרי הקבלן ימלא לא אם. 49

 ובמידה, אחרת דרך בכל או, אחר קבלן ידי על, האמורות המזמין לבצע את העבודות

 ההוצאות את לנכות או לגבות רשאי יהא המזמין, הקבלן על חלות, האמורות שההוצאות

 יהא וכן שהוא זמן בכל לקבלן שיגיע סכום מכל ריבית ובתוספת למדד צמודות כשהן, האמורות

 .אחרת דרך  בכל20 בסעיף  כאמור ניהול מהקבלן ודמי לגבותן רשאי המזמין

 

 והפחתות תוספות, שינויים -'ט פרק

 

 שינויים

, סגנונו, אופיו, צורתו לרבות, שינוי כל על עת בכל להורות רשאי כוחו בא או המפקח (1. )50

 הכל, ממנו חלק וכל העבודות של ומדדיו מתיאוריו, גובהו, כמותו, גודלו, סוגו,  איכותו

 של מכלליותו לגרוע  מבלי.הוראותיו אחר למלא והקבלן מתחייב, לנכון שימצא  לפי

 :על להורות כוחו בא או המפקח או/ו המתכנן רשאי, זה  סעיף

 .הקטנתן או הנקובות הכמויות  הגדלת )א(

 .והמחירים הכמויות ברשימת הנקובים פרטים השמטת או  הוספה )ב(

 הכמויות ברשימת הנקובים הפריטים של והאיכות הסוג, האופי  שינוי )ג(

 .והמחירים

 .ופרטיהם העבודות של והמימדים המתארים, המפלסים גבהי  שינוי )ד(

 .העבודות להקמת הדרושים שהוא סוג מכל פריטים הפחתת או  הוספת )ה(

 מאת כך על בכתב הוראה תחילה קיבל כן אם אלא, בעבודות שינוי יעשה לא הקבלן ( 2)

 לכך שהוסמך, המפקח נתן כלשהן מסיבות אם, כוחו בא) או המפקח או/ו המתכנן

 שינויים לעשות, פה בעל לקבלן הוראה, דלעיל 25 לסעיף (3) קטן בסעיף לאמור בהתאם

, כוחו בא או המפקחאו /ו המתכנן ידי על בכתב מכן לאחר אושרה וההוראה בעבודות
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המפקח  ידי על שניתנה ההוראה תיחשב, ביצועם לאחר ובין השינויים ביצוע לפני בין

 .בכתב המפקח או/ו המתכנן ידי על, מלכתחילה, ניתנה כאילו פה בעל

 

 השינויים היקף

  50  בסעיף כמפורט שינויים להכניס רשאי והמזמין, מוגבל בלתי שיהיה יכול השינויים היקף. 51

 .מהלך הבניה ובכל היקף בכל

 

 שינויים הערכת

 או המפקח או/ו המתכנן ידי על יקבע, שינויים הוראת של מכוחה שבוצע שינוי של ערכו (1) .52

 :הבאים לתנאים בכפיפות, כוחו   בא

 

 הכמויות ברשימת כלולים, כוחו בא או המפקח או/ו המתכנן של לדעתו  אם )א(

 ערכם ייקבע - השינויים שבהוראת לאלה זהים סעיפים, שבהסכם והמחירים

 והמחירים הכמויות הסעיפים שברשימת של היחידה מחירי לפי, השינויים של

 .שבהסכם

 הכמויות והמחירים ברשימת כלולים, כוחו בא או המתכנן של לדעתו  אם )ב(

 של ערכם ייקבע - השינויים שבהוראת זהים לאלה סעיפים, שבהסכם

 והמחירים שברשימת הכמויות הסעיפים של היחידה מחירי לפי, השינויים

 .שבהסכם

 הכמויות ברשימת אין, כוחו בא או המפקח או/ו המתכנן של לדעתו  אם )ג(

 :הרי, השינויים שבהוראות לאלה דומים או סעיפים זהים בהסכם והמחירים

 

 הרשומים לסעיפים דומים או זהים השינויים שבהוראות הסעיפים אם (1)

 של ערכם יקבע" - מאגר מחירים לענף הבניה" דקל" בחוברת 

חתימת  למועד תקפים, " דקל " ב היחידה מחירי לפי, השינויים

 . ('ראשי וכו קבלן)תוספת  וללא 10% של הנחה בניכוי ההסכם

 לסעיפים דומים או זהים אינם השינויים שבהוראת הסעיפים אם (2)

 היחידה מחירי את כוחו בא או המפקח יקבע ל"הנ" דקל"ב הרשומים

 העבודה ערך לפי או, ערך השוק לפי, השינויים שבהוראת הסעיפים של

 12% על תעלה שלא בתוספת, לשינויים ההוראה מתן בזמן והחומרים

 ההוצאות כל בעבור ושלמה מלאה כתמורה והחומרים העבודה מערך

 .והמימון הרווחים, הנהלת העבודה לרבות, הכלליות

 

 ידי על ייקבע, והמימון הרווח הכלליות ההוצאות בעבור האחוז שיעור

 אך, ושינוי שינוי כל של ולאופיו למהותו בהתאם. כוחו בא או המפקח

בסעיף  המוזכר, העבודה ערך  בחישוב  12%על לעלות יוכל לא השיעור

על  שנקבעו, העבודה שכר תעריפי בחשבון ילקחו, לעיל (2)ג (1)קטן (1)2

 העובדים של ביותר הגדול המספר מאורגן בו המקצועי האיגוד ידי

 הקבלן ידי על הסוציאליות המשתלמות ההטבות וכל הנדון במקצוע
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 שהונהגו הסוציאליות ההטבות שיעור על יעלה לא ששיעורם ובלבד

 שלא העבודה מחירי. לעיל האמור המקצועי האיגוד על ידי לזמן מזמן

 .כוחו בא או המפקחידי  על יאושרו, המקצועי האיגוד ידי על נקבעו

 

 מחירי בחשבון יילקחו, לעיל )2 ()'ג()1 ( קטן בסעיף המוזכר החומרים ערך בחישוב (2)

 החומרים מחירי :לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שפורסמו כפי, החומרים

 המתכנן ידי על יאושרו, המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה ידי על מתפרסמים שאינם

 .כוחו בא או המהנדס או/ו

 של לדעתו אם הרי, דלעיל (1)קטן לסעיף(ג)- ו (ב) (א)בפיסקאות  לעיל האמור אף על (3)

 הסעיפים של היחידה מחירי את לקבוע אין, כוחו בא או המפקחאו /ו המתכנן

 הכמויות שברשימת הסעיפים של היחידה בסיס מחירי על או לפי, השינויים שבהוראת

 שבין ההבדל או/ו השוני עקב  וזאת "דקל" שבחוברת היחידה מחירי ולפי, שבהסכם

 או/ו מהותם השינויים לבין שבהוראת הסעיפים של כמויותיהם או/ו מהותם

המאגר " בחוברת הסעיפים של מהותם לבין או, בהסכם הסעיפים של כמויותיהם

 )2 ()'ג( פסקה לפי השינויים שבהוראת הסעיפים של היחידה מחירי ייקבעו, "המיוחד

 .לעיל סעיף זה של(1)קטן לסעיף

 דרישת פי על, חייב הקבלן יהא, בעבודות שינויים לעבודות מחירים קביעת לצורך (4)

 בין, כלשהם לסעיפים היחידה מחירי של תמחירי ניתוח כוחו להמציא בא או המפקח

 ובין "הבניה לענף מחירים מאגר" "המאגר המיוחד" בחוברת או בהסכם כלולים שהם

 .שינויים בעשיית קשורים שהם

 

 או המפקח ידי על שתידרש הפירוט רמת לפי זה תמחירי ניתוח להגיש מתחייב הקבלן

 .שתהא ככל גדולה זאת רמת פירוט תהא, כוחו בא

 לבצעם ועליו ערכם קביעת אי מחמת השינויים של ביצועם את לעכב רשאי אינו הקבלן (5)

 .כוחו בא או המפקח מאת קבלת ההוראה עם מיד

 

 הקבלן תביעות

 תביעותיו כל את שתפרט רשימה, חודש כל בסוף, כוחו בא או למפקח יגיש הקבלן (1. )53

 דעתו לפי ואשר 51 בסעיף כאמור שינויים ובגין עליהם שלא הותנה נוספים  לתשלומים

 .החולף במשך החודש, העבודות ביצוע עקב להם זכאי  הוא

 את רואים, זה לסעיף (1) קטן בסעיף כאמור, התביעות ברשימת הוכללה שלא תביעה (2)

 על, כאמור החודש בסוף הודיע אם פרט, תנאי וללא לחלוטין ויתר עליה כאילו הקבלן

 לתשלומים הקבלן בתביעות לדון רשאי  יהיההמפקח אולם, התביעה את להגיש כוונתו

 קטן בסעיף הנקוב לאחר המועד הוגשו אלו תביעות אם גם עליהם הותנה שלא נוספים

בהגשת  לאיחור הסיבות את וינמק סביר טעם יתן שהקבלן בתנאי, זה לסעיף (1)

 .המפקח של רצונו לשביעות, תביעותיו

 לו שיש כלשהי טענה או תביעה, דרישה מחמת העבודות ביצוע את יפסיק לא הקבלן (3)

 ) .המזמין כלפי
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 מדידות – 'י פרק

 

 הכמויות מדידת

  כמויות של בלבד אומדן אלא אינן והמחירים הכמויות ברשימת הנקובות הכמויות (1. )54

 במילוי למעשה לבצען הקבלן שעל מדויקות לראותן ככמויות ואין בעבודות

 .ההסכם לפי התחייבויותיו

  לשיטה בהתאם מדידות סמך על, המפקח ידי על, ההסכם לפי למעשה שבוצעו הכמויות (2)

 ידי על שיוגשו כמויות חישובי סמך על או/ו והמחירים ברשימת הכמויות המפורטת

 המדידות בספר תרשמנה המדידות כל. לפי העניין הכל, המפקח ידי על ויאושרו הקבלן

 .והקבלן המפקח ידי על ותחתמנה לכך מיוחדות ברשימות או

 על לקבלן מראש הודעה המפקח יתן, מקצתו או כולו, העבודות את למדוד בואו לפני (3)

 המדידה במועד נוכח להיות מתחייב והקבלן, לו הרצוי ועל המועד כן לעשות כוונתו

 הדרושים והציוד האדם כח את לספק הדרושות וכן המדידות את לבצע למפקח ולעזור

 .לכך בקשר הפרטים הדרושים את למפקח ולהמציא הוא חשבונו על, המדידות לביצוע

 לא והקבלן בהעדרו המדידות את לבצע המפקח רשאי - המדידה במועד הקבלן נכח לא (4)

 נעדר אם אולם. המדידות סמך על המפקח ידי על שנקבעו על הכמויות לערער רשאי יהא

 המועד לפי, למפקח הודעה כך על המפקח ונמסרה דעת את שהניח מסיבה הקבלן

 שיקבע כפי יותר למועד מאוחר המדידות ביצוע יידחה, כאמור המדידות לביצוע שנקבע

 .המפקח ידי על

, שנמדדה כמות כל על, ימים 7 תוך, בכתב לערער הוא רשאי - המדידה בשעת הקבלן נכח (5)

 בין דעות חילוקי נתגלו אם. האמורה הכמויות מדידת לביצוע מועד חדש יקבע והמפקח

 והכרעתו, המתכנן זה בעניין יכריע, המדידה השנייה לאחר גם, המפקח לבין הקבלן

 .סופית תהיה

 המדידות שתבוצענה מבקש והקבלן למדידה מוכן, מקצתו או כולו, העבודות היה (6)

 .בדחייה צורך, לדעתו, יש כן אם אלא המדידה ביצוע המפקח את ידחה לא, בהקדם

 

 משוערים סכומים

 בתורת, כלשהי לעבודה או, מהעבודות כלשהו לחלק, והמחירים הכמויות ברשימת שנקבע סכום. 55

 חלק של לביצועו ההוצאות לכיסוי משוער כסכום במפורש בה בלבד ותואר משוער סכום

 העבודות חלק בוצע אם ;ההסכם בשכר לא יוכלל, האמור כלשהי עבודה או האמור העבודות

 המפקח או/ו המתכנן המפורשות של הוראותיו לפי ורק אך, האמורה כלשהי עבודה או, האמור

 בשכר ההסכם כלשהי אמורה עבודה או האמור העבודות החלק של ערכו יוכללו, כוחו בא או

 .הנקוב המשוער הסכום של במקומו, דלעיל 52 בסעיף למתואר בהתאם שייקבע

 

 תשלומים- 'יא פרק

 ביניים חשבונות

  לחלקי, ביניים מצטברים חשבונות למפקח הקבלן ימציא,  בו10עד ליום , לחודש אחת (1. )56

 .העבודות בביצוע ושלבי ההתקדמות הזמנים ללוח ובהתאם, כבר שבוצעו העבודות
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 ידי על ייבדק, בו הנקובים והמחירים הכמויות לרבות, הקבלן של הביניים חשבון (2)

ובכפוף , ידו על החשבון של אישורו או/ו ולאחר תיקונו,  יום14והמתכנן בתוך  המפקח

 יצויין.    יום60+ בתנאי של שוטף , המזמין ידי על ישולם, להלן (6)להוראות סעיף קטן 

 הסכמתו בדבר ראיה או/ו הודאה כל לכשעצמם בהם אין הביניים תשלום חשבונות כי 

 כל על שומר והמזמין, כאמור לתשלום הקבלן של בדבר זכאותו המזמין של אישורו או/ו

. להלן 57 בסעיף כאמור לבין הקבלן בינו סופי חשבון לביצוע עד וטענותיו זכויותיו

 .בלבד גמורות לעבודות ביחס יהיה הביניים חשבונות תשלום

 

, מרכיביהן כל על, והושלמו בוצעו אשר המפורטות העבודות הינן גמורות עבודות

 .העבודות לביצוע ההסכם בתנאי כמוגדר

 

 לאישור הוכחה כל ישמש לא, ותשלומם הביניים חשבונות שאישור במפורש הוסכם (3)

, הביניים בחשבונות שנכללו העבודות חלקי לקבל כהסכמה או, בהסכם נכלל שלא מחיר

 לאיכותם או העבודות בביצוע המלאכה שנעשתה לטיב לא וגם המפקח ידי על שאושרו

 .החומרים של

 

 הנדרשת ברמה ומפורט ערוך כשהוא, הביניים מחשבונות אחד כל להמציא חייב הקבלן (4)

, מדידה דפי לרבות, לבדיקתו הנחוצים המסמכים בכל והוא מלווה המפקח ידי על

 חשבון לקבל שלא רשאי מצידו  המפקח.'וכו מחירים ניתוחי, יומן דפי, כמויות חישובי

 שיקול לפי, ובפירוט הנדרש ומהיר ברור באופן, מספקת ברמה ערוך שאינו, לו שהוגש

 .המפקח של הבלעדית דעתו

 

. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תשולם כל מקדמה על חשבון ביצוע העבודות (5)

 

( 2)56 בסעיף כנקוב לתשלום המועד את להקדים כי במקרה ובו הקבלן יבקש מוסכם( 6)

 תופחת אזי, כאמור תשלום להקדמת הסכימה הבלעדיד "שק לפי והעיריה, לעיל 

 מערך התשלום 0.5%בסך השווה ל ,  להסכם בהתאם לקבלן המגיעה התמורה 

 בסעיף באמור אין כי מובהר ספק הסר למען. המוקדם לכל חודש או חלקו באופן יחסי 

. כלשהו תשלום להקדים העירייה את לחייב בכדי זה 

עוד מובהר כי כלל הסכומים המפורטים בכתב הכמויות לאחר שיקלול הנחת הקבלן  (7)

 .הינם סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא לרבות שינויים במדד אם בשערי מטבע

 

 סופי חשבון

  יגיש, המזמין לידי ומסירתו כולו העבודות השלמת מיום יום 30 מאשר יאוחר לא (1. )57

, לבדיקתו והדרושים בו הקשורים המסמכים כל סופי בצירוף חשבון למפקח הקבלן

 המפקח ידי על ויאושר ייבדק והוא, כאלה יהיו אם הסופיות תביעותיו רשימת כולל

 .הגשתו מיום יום 30 תוך והמתכנן
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 היחידה מחירי של המכפלות יסוד על המפקח ידי על סופית ייקבע ההסכם שכר (2)

או  בתוספת, דלעיל 54 סעיף לפי שנמדדו הכמויות והמחירים בכמויות שברשימת

 .דלעיל 52 בסעיף באמור ובהתחשב השינויים הוראות לפי, השינויים של ערכם בהפחתת

 ששולמו הביניים תשלומי כל יופחתו, המפקח ידי על כאמור שנקבע ההסכם משכר (3)

, שעה אותה עד לקבלן ששולם אחר סכום כל וכן, דלעיל 56 לסעיף  בהתאם, כמקדמות

 תנאי פי על מהקבלן למזמין המגיע סכום ובניכוי כל, שולם אם, ההסכם שכר חשבון על

 .אחרת סיבה מכל או ההסכם

 .בוטל (4)

 על הצהרה למזמין הקבלן לכשימציא, לעיל כאמור לקבלן תשולם ההסכם שכר יתרת (5)

 בנקאית ערבות וכן המפקח ידי על שנקבע בנוסח, להסכם תביעותיו בקשר כל חיסול

 ידו על שנקבע בנוסח המזמין של להנחת דעתו – שבוצעו העבודות טיב להבטחת

 .דלהלן 58 בסעיף וכמפורט

 אם אלא, ההסכם פי על לו המגיעים הסכומים המזמין מאת לקבל זכאי יהיה לא הקבלן (6)

 מיני מכל העבודות אתר את שפינה המאשרת, המפקח מאת תחילה תעודה ימציא כן

 או, השימוש בתי, המחסן, הכלים, המכשירים, הבניה חומרי מכל, ופסולת שירים

 .באתר שהוקמו ארעיים מבנים

 רשאי, דלעיל 46 בסעיף כאמור, העבודות חלק לגבי השלמה תעודת שתוצא מקרה בכל (7)

, השלמה תעודת הוצאה שלגביו מהעבודות חלק לאותו חשבון סופי להגיש הקבלן

 .זה במקרה גם בהתאמה יחולו, לעיל זה לסעיף )6 ( עד(1)קטנים סעיפים והוראות

 

 בדק ערבות

  הקבלן ימציא, הסופי החשבון ותשלום למזמין העבודות של הסופית מסירתו במועד (1. )58

 5%בסכום שלא יפחת מ, המזמין לו שיסכים מבנק מותנית בנקאית בלתי ערבות למזמין

 .העבודות של הסופי השכר מערך )אחוזים  חמישה                 (

 הקובע כשהמדד, למגורים הבניה תשומות מחירי למדד צמודה תהיה האמורה הערבות

 .ההסכם של הבסיסי המדד ההצמדה יהיה לחישוב

על  הבדק תקופות לסיום בהתאמה ותופחת הבדק תקופת משך לכל תנתן הבדק ערבות (2)

 .פי דין וכמפורט בהסכם על נספחיו

 מיום תחלנה והאחריות הבדק תקופת, לעיל האמור על כי, בזאת מובהר ספק הסר למען (3)

 בחוק האחריות תקופות את ותחפוף, למזמין העבודות של הסופית בפועל מסירתו

 שיחול או/ו זה הסכם חתימת במועד אחר החל דין וכל,  1976 ז"תשל, )דירות( המכר

 .בעתיד

 תנאי להפרת תיחשב, שהיא סיבה מכל, במועד, לעיל כאמור בדק ערבות המצאת אי (4)

 המזמין של זכות מכל לגרוע מבלי והכל, לביטולו זכות ותקנה למזמין ההסכם של יסודי

 אחרים סעד או תרופה לכל, דין כל ובהתאם להוראות זה הסכם להוראות בהתאם

 .ונוספים
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 התייקרות תשלומי

 .לא תשולם כל התייקרות מכל סוג ומין שהוא.  59

 

ביצוע העבודות או אי המשכת ביצועו- ב "פרק י  

 
 

 העבודות ביצוע על תעודה

 בתום לקבלן המפקח ימסור, בהסכם הכלולות התחייבויותיו כל אחר הקבלן מילא (1. )60

 כל וכי, להסכם בהתאם והושלמו בוצעו העבודות כי תעודה המאשרת, הבדק  תקופת

 של המלאה רצונו ולשביעות בהתאם להסכם הן אף בוצעו בהן והכרוך הבדק  עבודות

 .המפקח או/ו  המתכנן

 

 הקבלן את פוטרת אינה, לקבלן דלעיל זה לסעיף(1)קטן בסעיף האמורה התעודה מסירת (2)

 מועד לאחר גם נמשכת הדברים מטבע אשר, מההסכם כלשהי הנובעת מהתחייבות

 .האמורה התעודה מסירת

 

 מסוימים במקרים, העבודות מאתר הקבלן יד סילוק

 ולמנוע ממנו הקבלן של ידו את ולסלק, העבודות אתר את לתפוס רשאי יהיה המזמין (1. )61

 קבלן באמצעות או, בעצמו העבודות את ולהשלים העבודות ולבצע את מלהמשיך  ממנו

 בכל או, והמתקנים הציוד, החומרים כך בכל לשם ולהשתמש, אחרת דרך בכל או,  אחר

 בתמורתם מהם ולהשתמש חלק כל או אותם למכור או, העבודות שבאתר, מהם  חלק

ולאחר , דלהלן מהמקרים אחד בכל - ההסכם לפי מהקבלן לו המגיע סכום כל  לכיסוי

 :מראש ימים 7 ,בכתב הודעה  מתן

 48 תוך, ציית ולא, ביצועו את שהפסיק או, העבודות בביצוע התחיל לא  הקבלן )א(

 או, העבודות בביצוע להמשיך או להתחיל מהמפקחבכתב  להוראה, שעות

 .אחרת דרך בכל העבודות מביצוע כשהסתלק

 השלמתו את להבטיח כדי מדי איטי העבודות ביצוע שקצב סבור  המפקח )ב(

 14 תוך ציית לא והקבלן להשלמתו שהוארך או במועד, בהסכם הקבוע במועד

 שמטרתם, בהוראה באמצעים הנזכרים לנקוט המפקח בכתב להוראה, יום

שהוארך  במועד או, בהסכם הקבוע במועד העבודות השלמת את להבטיח

 .להשלמתו

 .ההסכם בביצוע מתרשל שהקבלן, דעתו להנחת, הוכחות המפקח בידי  יש )ג(

 בביצוע משנה קבלן העסיק או, לאחר, מקצתו או כולו ההסכם את הסב  הקבלן )ד(

 .בכתב הסכמת המזמין בלי - העבודות

 צו הקבלן נגד כשניתן או, פירוק בהליכי  נמצא )מאוגד גוף והוא במידה(  הקבלן  )ה(

 שיוטל במקרה או, נושיו לטובת או עם סידור עשה או שהקבלן, נכסים קבלת

 כספים על או, הקבלן של כספים על או, מהם חלק כל או, הקבלן נכסי על עיקול

 נגדם הוצאה לפועל פעולת תעשה או, מהם חלק כל על או, לקבלן המגיעים

 הטלת מיום יום 30 תוך, תבוטל לא לפועל הוצאה פעולת או, יסור לא והעיקול

 .לפועל ההוצאה פעולת עשיית או מיום העיקול
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 של בשמו אחר אדם או שהקבלן, דעתו להנחת, הוכחות המפקח בידי  יש )ו(

 בקשר, כלשהי הנאה טובת או, מענק, שוחד לאדם כלשהו הציע או נתן, הקבלן

 .ההסכם בביצוע הכרוך דבר לכל או להסכם

 בהתאם,  העבודות מאתר הקבלן של ידו לסילוק בזכותו ישתמש שהמזמין מקרה בכל (2)

 של בכתב דרישה קבלת עם מיד העבודות מאתר הקבלן להסתלק מתחייב, להסכם

 לאתר ידו על הובאו אשר המוצרים והציוד, החומרים כל את ולהשאיר, המזמין

 זכאי לפנות המזמין יהיה, דלעיל המזמין דרישות אחר הקבלן מילא לא. העבודות

 מהקבלן שימנע - ערובה מתן וללא בלבד אחד צד במעמד מניעה צו ולקבל, ש"לביהמ

 המוצרים, החומרים את להוציא או/ו העבודה להמשך להפריע או/באתר ו להמצא

 .מהאתר שלו והציוד

 חשבון על תהיינה, זה לסעיף (1)קטן לסעיף ברישא כאמור, העבודות השלמת הוצאות (3)

 ניהול ודמי, ריבית, הצמדה הפרשי בתוספת מחושבות בהן כשהן ישא והוא הקבלן

 .לעיל (1 )20 בסעיף  כמפורט

 אין, זה סעיף של(1)קטן סעיף לפי, ממנו הקבלן של ידו וסילוק העבודות אתר תפיסת (4)

 התחייבויותיו בכל לעמוד חייב יהא והקבלן המזמין ידי על ביטול ההסכם משום בהם

 יהא לא, ומאידך ;למלאן מהקבלן שהמזמין ימנע להתחייבויות פרט, ההסכם לפי

 )7 ( -ו )5 ( בסעיפים קטנים המפורטות בהתחייבויותיו אלא, הקבלן כלפי חייב המזמין

 .דלהלן, זה הסעיף של

 סעיף לפי, ממנו הקבלן של ידו וסילוק המזמין ידי על העבודות אתר תפיסת לאחר סמוך (5)

 לדעתו אשר הסכום אומדן את, בכתב לקבלן ויודיע המפקח  יקבע) ,זה סעיף של(1)קטן

 עודפי של ערכם וכן העבודות אתר תפיסת עד לשעת, ההסכם ביצוע בעד הקבלן בו זכאי

 .שעה באותה, העבודות שבאתר והמתקנים הציוד, החומרים

 , חומרים בו והיו, זה סעיף של(1)קטן בסעיף כאמור, העבודות אתר את המזמין תפס (6) 

  מאתר לסלק בכתב מהקבלן לדרוש, שהיא עת בכל, רשאי המפקח, מתקנים או   ציוד

  הקבלן ציית לא אם. מהם כל חלק או, והמתקנים הציוד, החומרים את   העבודות

 , מאתר העבודות לסלקם, הקבלן חשבון על, המזמין רשאי, יום 14 תוך, זאת   לדרישה

  הוראות. להם שייגרם אומדן או נזק לכל אחראי יהיה ולא, בעיניו שיראה מקום   לכל

, במתקנים או בציוד, בחומרים להשתמש המזמין של מזכותו גורעות זה אינן קטן   סעיף

 .זה סעיף של (1)קטן  בסעיף כאמור, למכרם   או

 לשלם חייב המזמין יהא לא, המזמין ידי על כאמור, העבודות אתר תפיסת שעת מ (7)

 עד מכן ולאחר, הבדק תקופת שתסתיים עד, בקשר להסכם כלשהו סכום לקבלן

 דמי וכן ובדיקתו העבודות  הוצאות השלמתהמפקח ידי על בכתב ויאושרו שיתבררו

 , שהן כל הוצאות או ונזקים בהשלמתו דחיה כל ידי על למזמין שנגרם הנזק

 לא. בתשלומם חייב שהקבלן שהם כל אחרים פיצויים וכן הקבלן ידי על למזמין שנגרמו

 אילו בו זוכה היה שהקבלן ההסכם שכר אומדן שבין ההפרש את זכאי לקבל הקבלן יהא

, והפיצויים הנזקים, ההוצאות סכום לבין, ההסכם בשלמותו את ומבצע ממשיך היה

 :כי בתנאי, כאמור המפקח ידי על שאושרו כפי

 לפי, בכתב המפקח שקבע האומדן על העולה סכום לקבל זכאי יהא לא  הקבלן )א(

 :דלעיל (5)סעיף
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 ידי על שאושרו כפי, והפיצויים הנזקים, העבודות השלמת הוצאות וסכום  היה )ב(

 היה שהקבלן ההסכם שכר אומדן על עולה, לעיל בסעיף זה כאמור, המפקח

 חייב הקבלן יהא, ההסכם בשלמותו את ומבצע ממשיך היה אילו, בו זוכה

סכום  מכל לגבותו זכאי יהיה והמזמין למזמין שביניהם ההפרש בתשלום

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותו וכן לקבלן ממנו שמגיע

 לגרוע ולא קודמים סעיפים לפי המזמין זכויות על להוסיף באות, זה סעיף הוראות (8)

 הסכם להוראות בהתאם שניתנה שהוא סוג מכל בטוחה לחלט כל זכותו לרבות, מהם

 .זה

 חובה המזמין על יטיל לא, בכלל זה בהסכם או, לעיל זה בסעיף מהאמור דבר שום (9)

 של הפרה כל בשל הקבלן מאת מלא לפיצוי זכאי יהיה העבודות והמזמין את להשלים

 את להשלים המזמין החליט אם בין, זה בהסכם הקבלן מהתחייבויות התחייבות

 לו שיהא ולהביא לכך המזמין עם להיטיב יבוא המלא הפיצוי. לאו אם ובין העבודות

 אילו לו שהיו, רכוש או/ו, כסף או, רכוש תמורת כספי בשווי או/ו ברכוש או/ו, בכסף

 כל על המזמין את לפצות וכדי במלואן זה בהסכם התחייבויותיו אחר מילא הקבלן

 של מזכותו לגרוע מבלי וזאת אחרים ידי על או/ו ידי הרוכשים על נגדו שתוגש תביעה

 .ההפרה עקב הקבלן על ידי, הופק אם, שהופק רווח בגין לתבוע המזמין

 

 העבודות בביצוע להמשיך אפשרות אי

, או מקצתו כולו, העבודות בביצוע להמשיך אפשרות שאין, שהוא זמן בכל יתגלה אם (1. )62

 הנסיבות למעט אך, עליה שליטה לקבלן שאין אחרת סיבה כל  או, מלחמה  מפאת

 לקבלן לתת רשאי יהיה והמזמין יפנה  הקבלן למזמין, לעיל (3)14 קטן  בסעיף  הנזכרות

 והקבלן, מקצתו כולו או, העבודות בביצוע להמשיך אפשרות אין אמנם כי, בכתב  אישור

 .כאמור העבודות ביצוע המשכת לאי הנוגע בכל המפקח הוראות אחר  ימלא

( 1)ק "ס לפי העבודות ביצוע המשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום (2)

 למחירים בהתאם, האמור האישור מתן לתאריך עד העבודה שבוצעה ערך יהיה, לעיל

 .השינויים ובהוראות הכמויות והמחירים ברשימת הנקובים והשיעורים

  תביעות כולל, הקבלן תביעות כל של סופי סילוק יהווה, כאמור הסכום תשלום (3)

 .כאמור שנגרמו מיותרות בעבור הוצאות ותביעות לפיצויים

 או העבודות מאתר, מקצתם או כולם, העבודות ומתקני הציוד את הקבלן סילק לא (4)

 רשאי, זה לסעיף (1)ק "ס לפי, המפקח להוראות אחרת בהתאם פעולה ביצע שלא

, אחרת דרך בכל או בעצמו חשבון הקבלן על האמורות הפעולות את לבצע המזמין

ריבית , הצמדה הפרשי  בתוספת מחושבות כשהן, בכך הכרוכות בהוצאות ישא והקבלן

 לכיסוי המפקח ידי על שיאושר סכום ובהפחתת, לעיך (1 )20דמי ניהול כמפורט בסעיף 

 .המזמין חשבון על לזקפן שיש האמורות מההוצאות הדעת על חלק מתקבל
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 מוסף ערך מס

  כוללים אינם, זה בהסכם והמחירים הכמויות רשימת בסעיפי הנקובים המחירים (1) 63.

 .מוסף ערך מס

 בשיעור, הסופי ולחשבון החלקיים לחשבונות, המוסף הערך מס את ישלם המזמין (2)

 מוסף ערך מס סכום להעברת, החוק מבחינת, הקבלן המחייב את ובמועד הקיים

 .כדין מורשה עוסק של מס כנגד חשבונית, המס לשלטונות חשבון לכל המתייחס

 

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 

__________________   ________________ 

  המזמין                    הקבלן  
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 ’ טופס א 
 

  טבלת תיאור עבודות קודמות
 
 
 

:  הפרויקט 
 

:  מיקום העבודה 
 
 

:  מועד תחילת ביצוע

 
: תיאור כללי של העבודה 

 
 

 
הערות  פקס ./טלכתובת שם  

    המזמין 
     המתכנן 

    מנהל הפרויקט 
 

: קבלני משנה בביצוע הפרויקט 
 
 

 
הערות  פקס ./טלכתובת שם תחום 

      
      
      
     
     

 
 

:   שמות ספקים
 

 
הערות  פקס ./טלכתובת שם ספק של  

      
      
      

 
: עלות כוללת של הפרויקט

 
: דירוג קבלנים נדרש

: זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט
 

:  משך ביצוע הפרויקט בפועל
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 נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א 

 

  לכבוד
 "(העירייה: "להלן)עיריית בית שמש 

 

 

   ולתקופת הבדקלחוזה בנקאית ערבות: הנדון    
 

 אנו"(, המבקשים: "להלן. _____________ )ז.ת. / פ.ח ____________________ בקשת פי על
: במילים )₪_____________ של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים

 ל"הנ הסך מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת(, חדשים שקלים__________________
עבודות  להסכם בקשר המבקשים מאת שתדרשו"(, הצמדה הפרשי: "להלן )להלן כמפורט, למדד

 . ואדי זנוח- אוהל יהושע  (שביל)לביצוע והסדרת מעבר 
 

 שתגיע בכתב דרישתכם מיום ימים 7 תוך, ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו
 .  המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו

 
 על דרישתכם את להוכיח צורך יהיה ולא, לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 תביעה, פיה על תשלום קבלת לשם, תחילה להגיש חייבים תהיו ולא, אחר באופן או, משפטי בהליך פיה
 .  המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית

 
 : זה במכתבנו

 
 .  כללי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, תשומות בניה משמעו" - מדד""
 .  משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו–" המדד החדש"
 _________שנת ____________ בגין חודש ____________ המדד שפורסם ביום –" המדד היסודי"
 

 : כדלקמן יחושבו ההצמדה הפרשי
 

 המדד: "להלן )זו ערבות פי על, בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם
 המדד להכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיוהיסודי  המדד לעומת עלה החדש המדד כי"(, החדש
 . היסודי במדד מחולק, ל"הנ כדרישתכם המצוין הקרן בסכום החדש

 
 

 לא ל"הנ המועד אחרי לנו שתימסר דרישה. בכלל ועד _______ליום  עד בתוקפה שארית זו ערבות
 .  תענה

 
 . להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 
 

 ,  רב בכבוד       
 

_________________________ 
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 ' נספח ב

 אישור  עריכת  ביטוח
 

 לכבוד
 ("העירייה: "להלן )עיריית בית שמש 

 מרכז מסחרי 
 5.  ד.ת

 99100בית  שמש  
 02-9909704:  פקס

 ………………………………………הקבלן :  הנדון 
 

 ל וכמפורט "ש הנ"י חברתנו כיסוי ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות ע"הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע

 :-בהמשך 
 
: פרוט מלא של מהות העבודה  .1

……………………………………………………………….. 
 .……………………: ' חוזה מס

: אתר העבודה 
 ........................................................................................................................ 

 
 …………………………  עד  …………………- מ :  תקופת הביטוח  .2
 
 בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי " עבודות קבלניות"פוליסת כל הסיכונים לביטוח  .3

 ".2009ביט "הפוליסה הידועה בשם 
 . הפרקים3- ביחס ל"  חודשים24תקופת תחזוקה של "הפוליסה כוללת סעיף 

 
השווה למלוא היקף , ₪.  ………………… : (ביטוח רכוש)' סכום הביטוח לפרק א 1.3

 .העבודה כולל חומרים וציוד
 מסכום 10% – הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל 3.1.1

 :בנפרד לכל הרחבה , ביטוח הרכוש
 

 .הוצאות לפינוי הריסות. א
 .או לרכוש סמוך/אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו. ב
מהנדסים , פיקוח והשגחה של אדריכלים, מדידה, הוצאות בגין תכנון.  ג

 .ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק
 

 או /או עבודה לקויה ו/ מתכנון לקוי וישירפרק זה מורחב לכסות גם נזק  3.1.2         
 .        חומרים לקויים

   $.150,000:  י הרחבה זו מוגבלת לסך של "אחריות המבטח עפ
    

  : (צד שלישי)' י פרק ב"גבול האחריות עפ 2.3
 .כ לתקופה"סה$ .. …………………לאירוע ו    $  ……………………

 .[כ לתקופה"סה$ .- 2,000,000לאירוע ו  $  .-  1,000,000לפחות  ]
 

" חריגים" ב7ובהתאם מבוטל סעיף , תקף– " ' הרחבות לפרק ב" ב1 סעיף 3.2.1
 .(תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי)

 
 – (כיסוי רעידות או החלשה או תמך או משען)" ' הרחבות לפרק ב" ב2סעיף  2.2.3

 .תקף
 .למקרה ולתקופת הביטוח $ 1,000,000:  גבולות האחריות בגין הרחבה זו 

 
 . תקף– (הרחבת נזקי גוף)" ' הרחבות לפרק ב" ב3סעיף  3.2.3
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מתקנים או כבלים , אובדן או נזק לצינורות")לפרק זה " חריגים" ב8 לסעיף 3.2.4
 :תתווסף הפסקא הבאה  ("קרקעיים-תת
מתקנים או כבלים ,  מפגיעה בצינורותתוצאתיביטוח זה מורחב לכסות נזק -  

 .קרקעיים-תת
  $.150,000י הרחבה זו מוגבלת לסך של  "אחריות המבטח עפ

 
  :(חבות מעבידים)' י פרק ג"גבולות האחריות עפ 3.3

 
 .למקרה ולתקופה $ ………………- לעובד  ו$  .. ………………

 [למקרה ולתקופה $ 5,000,000-  לעובד ו $ 1,500,000:  לפחות ]
 

 :של המבוטח ישנם . ה.מ.צ-לכל כלי הרכב וה .4
 

 .כחוק" חובה"ביטוחי  1.4
 

ח " ש300,000-  בגבול אחריות שלא יפחת מ, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש 2.4
 . לכל כלי בנפרד, לארוע

 . (אם קיים)" נזק תוצאתי" מבוטל חריג –בפוליסה זו 
 
או /או קבלני משנה ו/או קבלנים ו/ ו…: "ל מתווסף לשם המבוטח "בכל  הפוליסות הנ .5

מ "או החברה לפיתוח בית שמש בע/או החברות הכלכליות שלה  ו/עיריית בית שמש ו
 "    או כל הבא מטעמם/או עובדיהם ו/מ ו"או חברת מי שמש בע/ו
 .(סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי+ )

 .ל קיים סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגדם "כמו כן בכל הפוליסות הנ
 
וכי בכל מקרה של ,  בלעדי בפוליסה" מוטב"כ" העירייה"רשמנו לפנינו את קביעת  .6

 .הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה (ביטוח הרכוש)' י פרק א"פיצוי עפ
 
 לעיל 5י הגורמים הנזכרים בסעיף "ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע .7

 .אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם
           

 

 וכן שבכל מקרה , הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות .8
 יום 60או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו / הצמצום ו–או ביטול הפוליסה /של צמצום ו

 ".        עירייה"ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל 
 
 .ל"ב פרוט סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ" מצ .9
 

 . 1980 –מ "י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ביטוח אחריות המוצר עפ .01
 :בגבולות אחריות של
 .כ לתקופת הביטוח"סה$ ..  …………- לארוע ו  $ ……………………

 .[כ לתקופת הביטוח"סה$ .- 2,000,000לארוע ו  $ .- 1,000,000לפחות ]
 ".ביט"פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

 ..………………עד    .  ……………-  מ :   תוקף פוליסה זו הוא 
 

 . חל גם ביחס לפוליסה זו–  לעיל 8-  ו7 , 5כל האמור בסעיפים 
 

 .  $.…………:                השתתפות עצמית 
 
 
 

 ,        בכבוד  רב
 

 .מ"חברה לביטוח בע..  ………                                                                                          
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 .(משולב)כתב כמויות ומפרט טכני מיוחד  –' נספח ג

 

 
 

 עיריית בית שמש

 
מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה 

 
 

ואדי זנוח - שביל אוהל יהושע 
 השקיה , גינון,  פיתוח

 
 
 
 
 
 

 51/16' מכרז מס
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תוכן העניינים 

 

 

 עבודות אבן – 14פרק 

  כללי – 14.01

  האבן – 14.02

 מידות וצורות- חיתוך האבן בקירות   – 14.03

 עיבוד פני האבן  – 14.04

 עיגון האבן  – 14.05

 בנית האבן  – 14.06

 כיחול  – 14.07

 דוגמאות  – 14.08

 

 פיתוח האתר – 40פרק 

ריצופים ואבני שפה ,  מדרגות – 40.1

 קירות תומכים – 40.2

 אדמת גן וחיפוי קרקע – 40.6

 

 עבודות גינון והשקיה – 41פרק 

 עבודות השקיה – 41.2

 גינון ונטיעה – 41.3

 

 ריהוט חוץ – 42פרק 

 שילוט גן – 42.1

 ספסלים ומערכות ישיבה – 42.2

 אשפתונים וברזיות – 42.4

 

 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה – 44פרק 

 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה – 44.1

 

  כבישים ופיתוח– 51פרק 

 עבודות הכנה ופירוק – 51.1

 עבודות עפר – 51.2

מצעים ותשתיות ,  מילוי מובא – 51.3

 עבודות אספל – 51.4
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 עבודות אבן 14פרק 

 
 

 .  כללי14.01תת פרק 

או עבודות אבן מכל סוג \ לכל עבודות החיפוי באבן ומתייחסות פרק זה הנחיות\ההוראות .א
. אומדן המכרז\ הנדרשות לביצוע במכרז  בהתאם לפרקים השונים שבכתב הכמויותשהוא

 .לפרק זה לא נקבע פרק מיוחד בכתב הכמויות
 

. ראה פרטי אבן וחיפוי אבן בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה .ב
 

 יבוצעו על פי הוראות המפרט הבינמשרדי כללי במכרז העבודות כל ,  להוראות פרק זהבנוסף .ג
 יש .ועל פי המפורט במפרט מיוחד זה" חיפויי קירות באבן טבעית "2378 י"ת ועל פי 14פרק 

במידה וקיים ניגוד בין דרישות ,  תקן חדש אשר יצא לאור בתקופת התכנון – 2378י "לציין שת
. יש לפעול לפי דרישות התקן, התקן לבין תכנית או מפרט הזה

 

 .  האבן14.02תת פרק 

 מקורות האבן .א

על הקבלן להציג בפני המזמין לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק כל האבן הדרושה לביצוע 
על מנת לוודא שמקור האספקה והמחצבה אשר נבחרו על ידי הקבלן יוכלו לעמוד במועדי , העבודות

טיב וגוון האבן העונים על דרישות , האספקה וכי קיים בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות האבן
 רצף האספקה לא יהיה נתון להשפעות כלשהם כולל . המפרט

 
ידי -מנת לקבל את אישור המפקח לבחירת מקור האבן על-על. 'חוסר בעובדים וכו, ניותוהשפעות בטח

, דוגמאות סיתות, להוציא לו דוגמאות גוון אבן, על הקבלן להשלים את כל דרישות המפקח, הקבלן
 .ב"תעודות מעבדה וכיו

 

סוג וטיב האבן  .ב

נקיה , נקיה מפגעים וגידים כדוגמת הקיים, דקת גרגרים וקשה, האבן תהיה אבן דולומיטית צפופה
משקל ספציפי . 1.3%ספוגית מכסימלית . אבן אשר לא תעמוד בתנאי המינימום תפסל. מפגעים וגידים

אבנים מיוחדות , גדלים, עוביים, מידות. ג" ק1200ק החוזק ללחיצה במצב רטוב "ג למ" ר2750מינימלי 
 .י הפרטים"פסי הפרדה באבן עפ, חשפים, מזוזות, קופינג

 
 דוגמאות, בדיקות, אישור האבן .ג

 
: אישור האבן לפני תחילת עבודות הציפוי יבוצע בהליך הבא             

 
.  הצגת דוגמאות אבנים בודדות לאישור האדריכל.1
הדוגמא תכיל פינת קיר בצידו . חיפוי קטע קיר לדוגמא.   2

. ' מX 5.2'  מ2- העליון הצדדי ומידותיה יהיו כ
. דוגמת פתח חלון בחזית הדרומית. 3
בדיקה ויזואלית של כל משלוח שיגיע לאתר ואישורו . 4

. י המזמין"ע
. דוגמאות נוספות לפריטי אבן אחרים ידרשו במהלך העבודה. 5

 
 פסילת אבנים .ד

 
כל אבן או משלוח שימצאו בלתי מתאימים לדרישות מפרט  זה יפסלו ויסולקו מיד מהאתר על ידי  .1

. הקבלן ועל חשבונו וללא תמורה כלשהי
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זכות המזמין לפסילת אבנים שאינן עונות לדרישות אינה מוגבלת לשלב כלשהו בתהליך ההספקה  .2

 המפקח והאדריכל. הבדיקות והאישורים כאמור לעיל אינם מבטלים או פוגעים בזכות זו. וההרכבה
. אחרי הרכבתם ובניתם בקירות או באלמנטים אחרים גם רשאים לפסול אבנים

 
בדיקת מעבדה  .ה

 
הקבלן ימציא למזמין עם הגשת דוגמאות האבן לאישור תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת המעידה על 

. ספיגות האבן ועל חזקה ללחיצה, המשקל המרחבי
 

ילקחו דוגמאות אבן לבדיקה , בכל מקרה של החלפת מקור ההספקה ומעת לעת לפי החלטת המזמין
 .להוכחת עמידותן בדרישות התקן

 
 .  מידות וצורות– חיתוך האבן בקירות 14.03תת פרק 

 

אורך האבן יהיה במימד חופשי . גובה האבנים בקירות יהיה בהתאם לגבהי השורות לפי התכניות .1
.  ביחס לגובה האבן200% - 150%בפרופורציות שבין 

 
לא תורשה בשום מקרה . אבני הפינה והאבנים המרכיבות את ראש הקיר שיעובדו מאבנים שלמות .2

. הכנת אבן מסוג זה משתי חתיכות מודבקות בצורת חיתוך כלשהי
מ אלא אם צויין במפורש " ס15- אורך הפיאה הקצר לא יפחת מ

כלל זה חל בכל מקרה על אבנים הפונות . אחרת בתכניות האדריכל
. בזונת כלשהי לשניים או שלושה מישורים

 
מידת האבן וחיתוכה בקירות בתנאים עקמומיים ומשופעים תותאם לרדיוס העקמומיות ולשיפוע של  .3

ואת תכניות , הקבלן יכין תכנית פריסה של האבנים בקירות מסוג זה. הקיר ולעובי המישקים הנדרש
. ויגיש לאישור האדריכל, היצור של כל האבנים בפריסה

 
לא תורשה הכנת אבנים מיוחדות . צורות ומידות של אבנים מיוחדות תהיינה לפי הפרטים המתאימים .4

. י הדבקה"ע
 

 1במפגש עם תפר התפשטות או קיר ניצב מותר להשתמש לסירוגין באבנים שאורכן קטן מהנזכר בסעיף  .5
. מ" ס20- ובתנאי שאורכן לא יקטן מ, לעיל

 
. ולפחות עובי המצוין בפרטי האדריכלות. מ" מ40עובי האבן יהיה , אם לא צוין אחרת בתכנית .6

 
סדקים , סימני גידים, סימני משור, חלקות וללא בליטות שיניים, הפינות בהיקף האבנים תהיינה נקיות .7

 .או חורים/ו
 

אבנים מיוחדות הבולטות , בחשפים ובאדנים, עבודות האבן כוללות אבנים מיוחדות בראש פתחים .8
. כל המרכיבים המיוחדים הללו יעשו בגיאומטריה מדויקת לחלוטין .'כותרות אבן וכו, ממישור הקיר

לפני הרכבת האבנים המיוחדות סביב , בכל מקרה. מקבילים ומתואמים, קווי הפוגות יהיו זהים
אבנים בודדות אשר . יש לבנות אותן באופן מדויק על הקרקע ולקבל אישור האדריכל, הפתחים בקירות

. לא תתאמנה לאלמנט המלא תוחלפנה באבנים עד קבלת התאמה מלאה
 

. 'פתחים לגופי תאורה וכו, הקפדה מיוחדת תידרש לחיתוך האבנים סביב פתחים ובהם פתחי ניקוז .9
 

 .  עיבוד פני האבן14.04תת פרק 

כללי  .א

יוקפד על ביצוע סיתות , לסתת על אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין  סתת , הסיתות יהיה סיתות ידני
. אחיד ומדויק וברמה גבוהה

 
. לא תועלה כלל על הפיגום, אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח
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סיתות האבן יתוקן במקום על הקיר , אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים
. במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף באחרת. ואם הדבר יהיה אפשרי

 
אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח והאדריכל לגבי חזיתות שלמים של , למען הסר ספק

פסילת אבנים או , רשאי המפקח להורות על תיקון סיתות, כאמור, בכל זמן עד לקבלת העבודה. בנין
. החלפתן

 
הגדרת סוגי הסיתות  .ב

 
. סיתות האבן יהיה מסוגים שונים לפי המוגדר בתוכניות כמפורט

 
על ידי איזמל קטוע , הוא סיתות המבוצע על ידי קילוף פני האבן באופן אחיד-סיתות תלטיש גס .1

כך שלא ישארו עקבות האיזמל ופני , על כל פניה, בשוליים ואיזמל מחודד בזוית לפני האבן ("מטרקה")
. האבן יעשו גומות אחידות ללא הותרת שטחים נסורים

 
"  מטרקה"ללא , על כל פניה,  רגיל המבוצע על ידי איזמל מחודד בזוית לפני האבן-סיתות תלטיש .2

כיוון פסי האיזמל יהיה אחיד וזהה בכל פני האבן , על ידי קילוף פני האבן לגומות אחידות, בשוליים
. ולא יוותרו בה שוליים נסורים

 
הוא סיתות המבוצע על ידי איזמל מחודד אנכית לפני האבן באופן עדין  - ("מסמם")תלטיש עדין  .3

. המותיר קוי עקבות האיזמל קצרים וצפופים ואחידים בכיוונם
 

 שינים בשטח 16מוטבה גס יעשה בפטיש שעליו . עיבוד מוטבה הוא סיתות המבוצע בעזרת פטיש מטבע .4
 .מ" ס5X5של 

 
 .  עיגון האבן14.05תת פרק 

כללי  .א

פרטי עיגון קירות האבן אל קירות הבטון המזויין יבוצעו בהתאם לפרטים בתוכניות האדריכלות 
. 2378י "תכמפורט להלן ולפי , והקונסטרוקציה
 80 )רשתות הזיון ואביזרי הקשירה יהיו מגולוונים  גילוון עבה באבץ חם, זויתנים, כל פריטי העיגון

 חוטי .חלד-אשר לגביהם תהיה דרישה שיהיו מפלדת אל, למעט אותם אביזרי העיגון, (מיקרון לפחות
. קשירה יהיו מנירוסטה

 .או חוטים שזורים לקשירת האבן פסולים לשימוש, חוטי קשירה, ברזל רגיל
 

 מערכת העיגון של קירות האבן .ב

 :מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים 
 

הרשתות יחוברו  # 5 @ 15הזיזים יקבעו משתמשים ברשתות פלדה  - מ " מ50/5זיזי פלדה מפח שטוח  .1
הרשתות יקבעו במרחק של . מ בשני הכיוונים" ס50X50לקיר הרקע בעוגנים מיוחדים במרחקים של  

. מ"ס 20 חפיות ברשת לפחות  .  מ מהקיר" מ10
הרשת תונח בתוך - נת וומגול 15/15/5   מ בשני כיונים" ס15מ כל " מ5 עם בקוטר מוטות רשת זיון

הרשת . לכל הפחות"  עיניים2" החפיפה בין רשתות תהיה של . ל ותיקשר אליהם"חריצי הזיזים הנ
 02אם תדרש תוספת זיון ישולם עבור התוספת לפי פרק . העבודהכלולה במחיר 

כיפוף . מ ותקושר עם הקוצים היוצאים מהמעקה"ס20הרשת העליונה תכופף על מעקה הגג לפחות  
. ל יעשה גם סביב משקופים וקשתות"הרשת כנ

מוט , ימצא מראש', או במשקוף וכו, הקבלן יקפיד על כך שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת
. ברזל לקשירה מבלי שיהיה צורך להוסיפו ולרתכו לאחר מכן

י "מ או עפ" מL 80/80/8    זוויתן ,מ לגובה קירות" ס350כל נתנו יזוויתנים מגולבנים לתושבת הציפוי י .2
 מיקרון 80 זוויתן יהיה מגולוון באבץ חם בעובי .מ" ס30 עיגון כל יי ברגי"ויעוגנו אל הקיר ע. הפרטים

. לפחות
.  בקווי החיפוי עם הזוויתנים יהיה מרווח אויר בין האבן שמתחת לפרופיל לאבן היושבת על הפרופיל

מרווח זה ימולא בספוג . י סרגל אבן מודבק ומוברג לאבן החיצונית"האבן היושבת על הפרופיל תחוזק ע
כללית צורת העיגון הוא כמפורט . (מישק זה יהיה גמיש)פוליאתילן עגול ובתוספת חומר איטום מיוחד 

.  במפרט של מכון התקנים9בציור  
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 :אופן קשירת האבן .3
הקבועים בפאה העליונה , ל"כנבנירוסטה  עוגנים שניכל אבן תיקשר אחורה אל רשת הברזל בעזרת 

.  עוגנים  בכל אבן4:  כ" סה . בצדדים–בפאה העוגנים 
חלופות לשיטת הקשירה הקבלן רשאי להציע למפקח לאישורו שיטות ישום אלטרנטיבות לשיטת  .4

 .ל ולסוג עוגני הקשירה"קשירת האבן אל רשת הזיון הנ
 

 
 .  בנית האבן14.06תת פרק 

 
עבודות ההכנה  .א

. 'פחת וכו, הגשה, מיון, פיזור ,שמירה, כולל הובלה, מ"ס 5אספקת האבן בעובי נומינלי   .1
 

. ניקוי האבן על ידי מים ומברשת .2
 

. הקפדה על סיתות איכותי מבוקר של האבן .3
 

. הקפדה על דיוק במידות של האבן .4
 

מ ולאחר " מ3חול וצמנט בעובי נומינלי של , על גב האבן לאחר ניקויה תותז יכבת התזה עם סומסום .5
. ניקוי האבן מאבק סמוך לביצוע ההתזה

 
. להבטיח אשפרה טובה,  ימים במצב לח לכל הפחות3לעיל תשמר   5ההתזה בסעיף   .6

 
 5בחירת האלטרנטיבה בין סעיף  .  בסיתות או התזת חוליחוספס החלק האחורי של האבן- לחילופין  .7

.  תהיה נתונה לשיקול דעתו של המפקח6לסעיף  
 

. מ" ס30 בברגי פיליפס  כל 80/80/8פ תכניות "בכל קומה יעוגן לקיר זויתן פלדה מגולוון במידות ע .8
 

מ ובתנאי שלא תותר " מ1הסטיה המותרת היא . מ" מ10- המישקים יהיו ישרים ובעובי אחיד של כ .9
. מ לקומה" מ1- טעות בגובה המצטבר של השורות יותר מ

. אין להשתמש בטריזים פנימיים לצורך שמירה על עובי המישקים .01
הטריזים החיצוניים עליהם יונחו האבנים יוצאו למחרת יציקת גב הבטון והמישקים ינוקו מיד לעומק  .11

מ " ס3של לפחות 
. על ידי המפקח, הקבלן לא יבנה שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת .21
. תעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס מיוחד של בקרה .31
למען הסר ספק אין בדיקה . יורשה הקבלן להמשיך בשורה הבאה, רק לאחר מילוי הטופס ואישורו .41

. הן הקובעות, ('א) 14.3חלקית זאת מהווה אישור קבלה סופי של העבודה והוראות סעיף 
פרטי המסגרות והנגרות בכל הפתחים , על הקבלן להיות מתואם עם פרטי עבודות האלומיניום .51

. שבקירות האבן
הקבלן יבצע את בנית האבן בדיוק המירבי וזאת על מנת להבטיח שלא תהיינה סטיות במידות הפתחים  .61

מעבר לטולרנסים , ("קשתות אופקיות"), או באופקיות הספים והקורות, או באנכיות המזוזות
. המותרים בגין עבודות אלומיניום ועבודות אחרות ואשר יבוצעו כעבודות גמר בהמשך

כולל שימוש בשבלונות , בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, על חשבונו, על הקבלן להעזר .71
 .ובמכשירי מדידה אופטיים

 
 .  כיחול14.07תת פרק 

תערובת  .א

: התערובת תוכן להלן. התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים
 עד לסומך 1סיקה  /שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל מים

כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב - כמו1:1. יהיה ביחס 1סיקה  /תמהיל מים. המתאים לכיחול
. או כל גוון אחר לפי הוראות האדריכל, לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן. משפר הדבקה

 .להלן' עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעיף ב
 

נוהל הביצוע  .ב
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סמוך למועד הבניה ולא - סנטימטרים 3ניקוי הטיט לעומק   .01
. יאוחר משבעה ימים מעת הבניה

חל איסור מוחלט לשימוש במסור אלא במקרה שהמהנדס  .02
. יאשר וזאת כדי למנוע חיתוך עגני הנירוסטה

סנטימטרים באופן מכני על ידי 3ניקוי דפנות האבן לעומק   .03
. מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים

. סילוק כל החתיכות ופירורים הטיט .04

. ניקוי החלל הניזכר לעיל במים .05

. הקפדה על מינון נכון וקבוע- הכנת החומר בצורה הנכונה  
. ומוספים כדלעיל (או ללא חול)קוורץ וחול , צמנט לבן

דוגמא בדיקה ואישור גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע 
. בהתאם לצבע האבן על ידי האדריכל ובאישורו

. רצוי במיקסר- הקפדה על עירבוב נכון  .07

. מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה .08

גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד  .09
.  מצד שניולא בעיגולויאפשר גימור של מישטח ישר 

לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור ולהדק את  .10
. (ולסתום סדקים אם נפתחו)הכיחול 

פני .  מ פנימה"מ2- הכיחול יהיה במישור פנימי מפני האבן כ .11
. מילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק3- האבן באותם ה

י התזה "ע, ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח5-  אשפרה  .12
. מתמדת של מים על פניה

. לאחר האשפרה בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון .13

תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך וביחוד  .14
 .משיירי צמנט ובטון

 

 .  דוגמאות14.08תת פרק 

 הוא שעל הקבלן 14.02, כחלק בלתי נפרד מהוראות סעיף, תנאי הכרחי לאישור התחלת ביצוע העבודות
הביצוע חייב להיות מושלם ומיועד לשמש הדגם להשוואה של : כדלקמן, לבצע דוגמאות של בניית אבן

הדוגמאות תבננה במיקום שבו ניתן לשמרם עד גמר עבודות הקבלן בחיפוי . כל עבודות הבניה בהמשך
. אבן

. כולל כיחול', מ. x 3.00 1.5במידות  -קירות אבן 

. אורך'  מ2   - קופינג

 
 

 פיתוח האתר 40פרק 

 

      כללי40.0תת פרק 
 

מדרגות מאבן קשה מנוסרת  .  40.0.010
 

 (בהוצאת הועדה הבין משרדית)כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי 

במפרט לדרישות הרשות המקומית ובנוסף כמפורט , לתקנים של מכון התקנים, לתקנות התכנון והבניה

: הלןמיוחד זה של העבודות ל
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.   תיאור כללי של העבודות40.0.030

 .העתקת עצים בתחום האתר 

 עבודות הכנה ופירוק. 

 מילוי ועבודות עפר, עבודות חפירה. 

 ומדרגות  רחבות, שבילים ף וסלילתריצו .

 ערוגות ופתחים לעצים .

 קירות נקיון וקירות ערוגה/ בנית קירות תומכים. 

  שער כניסה ומאחזי יד ועוד, מעקות גינון ובטיחות, מעקות שבכה: עבודות מסגרות. 

  ברזיה ושילוט ועוד, אשפתונים , ספסלים: אספקה והתקנת ריהוט גן. 

 אספקה והתקנת מתקני משחק  לרבות משטחי בטיחות מגומי יצוק באתר. 

 או ממברנה\אספקה והתקנת סככות צל ממפרשי בד ו. 

 עבודות גינון והשקיה .
 

. היתרים ואישורים,   תאומים40.0.040
 

י תיקי תאום התשתיות בעירייה "היתר להגבלת שימוש בדרך עפ\דאג להנפקת אישורהקבלן י

הנפקת האישור תהווה תנאי סף לכניסת הקבלן . ש הקבלן ויהיה באחריותו"אישור יונפק ע\ההיתר

הטיפול בהנפקת האישור יהיה כלול בלוחות הזמנים שנקבעו . להתארגנות באתר ולהתחלת העבודות

. להשלמת העבודות

ויקבל אישור בכתב חברות התשתית עם י ההוראות בתיק לצורך תאום העבודות  "הקבלן יפעל עפ

חשמל , קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה-עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת .לעבודה

.  תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה–ריהוט גן וכדומה  ,וטלפון

. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים

אופן ביצוע עבודה .   על פני השטח לפני תחילת העבודהיסומנו (צנרת וכבלים)ת וקרקעי-ת תתומערכ

אישור זה לא יהיה בו כדי לגרוע .  קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח-בתחום מתקן תת

קרקעיים תוך כדי  -מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או תת

. ביצוע העבודה

יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו הוראות , קרקעי-נתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת

 .על אופן הטיפול בו

או \אין מן הנמנע שבגבולות המגרש והעבודה מצויות תשתיות נוספות ו, למרות התאום שנעשה בתיק

באחריות הקבלן לבצע בורות גישוש לגלוי מוקדם . שהתשתיות שסומנו אינם בתוואי המסומן בתוכנית

. של תשתיות בכל עבודות החפירה שיידרש לבצע

מחירון מיוחד ולא תשולם תוספת עבור \עבודות הגישוש כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות

. ביצוע בורות גישוש כאמור

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

74 

74 

ואבני שפה ריצופים  , מדרגות   40.1תת פרק 
 

מדרגות מאבן קשה מנוסרת  .  40.1.150
 

: המדרגות.  א

. מ" ס10/41מ או " ס17.5/28מ או " ס15/31:  בחתכים שוניםינה מדרגות אבן טבעיתיתהבכל התכנית 

כולל חריצים בקצה המדרגה נגד , בעבוד מוטאבה בגוון צהוב " ביר זית"מסוג מצפה רמון או האבן 

ג פלטת "האבנים יונחו ע. מ מקסימום" ס50האבן אורך . החלקה בהתאם לתקני הנגישות והבטיחות

העבודה  .מ מתחת לפני המדרגה" ס1המישקים ימולאו במלט ויושקעו  .מ" ס1המישקים ברוחב  .בטון

 . והכנת צורת דרךלפי הנחיות קונסטרוקטורכוללת משטח בטון מזוין 

 

: פס אזהרה שחור בקצה מדרגה. ב

לאזהרה לכבדי ,  בגוון שחור  TECKMARKלכל אורכה יסומן פס נגישות למדרגות , בקצה כל מדרגה 

" סימונים לישראל"' י חברה המתמחה בסימוני רצפה דוגמאת חב"הפס יבוצע ע. ראיה ולמניעת החלקה

 !   ג המדרגה"אין לצבוע בצורה סתמית פס שחור ע .ע"או ש

 
 

:   אבן סימון לעיוורים–משטחי התראה ללקויי ראיה .   40.1.400-401

. אבן סימון לעיוורים משמשת משטח התראה מישושי לעיוורים לפני מדרגות או מעברי חציה

.  24' לפי המצויין בפרט מס, בגוון אפור , מ עם בליטות " ס20/20/6האבן במידות 

. ללא מרווח בין האבנים ( שורות3)מ " ס60הנחת האבן בפס שאורכו כל רוחב מעבר החציה ורוחבו 

 .אין להניח אבנים שבורות או פגומות. מ" ס3צמנט -מ וטיט" ס5ג חול "ההנחה ע
   

ריצוף שבילים באבן משתלבת .  40.1.190-191
 

. משתלבתצופים יבוצעו מאבן יהר

. בדגמי הריצוף  בתכניות ובפרטים וכן יםמפורטומידותיה  גוון האבן המשתלבת  .מ" ס6-7האבן בעובי 

. אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות.  8' טיב אבן הריצוף יהיה בהתאם לתקן ישראל מס

.    בשכבה אחידה וללא הידוק, מ" ס5ג מצע מהודק תפוזר שכבת חול ים נקי ויבש בעובי "ע

ול הנדרש הוא חול דיונות  ח.לפני פיזור החול יש לוודא  מפלסי התשתית ולבצע התיקונים הדרושים

שכבת החול שנתהדקה  .חול לא יכיל חומרים אורגניים או פלסטיים או מליתיים ה.מ" מ4.25העובר נפה 

יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות  .לפני הנחת אבני הריצוף תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה

לעבר אבן , ביצוע הנחת הריצוף יתחיל מאבני השפה  באבנים שלמות .מ בתוך החול"ס- 1האבנים בכ

בין אבני הריצוף יש להשאיר .  יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה .השפה הנגדית

י "ייעשה חיתוך האבן ע, במקרה ויש צורך להשתמש באבנים חתוכות .מרווח של   לצורך מילוי בחול

.  1:4השלמות רצופים יעשו עם  תערובת בטון מצמנט וחול ביחס  .ניסור או באמצעות גליוטינה מיוחדת

ההידוק יבוצע .  ר"  מ5-.0 - 0.3בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק  ראשוני של השטח  .בגוון אבן הרצוף

לאחר גמר ההידוק הראשוני יש  . מעברים לפחות עד השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת החול3י "ע

לאחר מכן .   בין האבנים לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא תוך הקפדה על מילוי כל המרווחים 

מקצה '  מ1ההידוקים ייעשו עד למרחק של  .ייעשה הידוק באמצעות הפלסה בשלושה מעברים נוספים

לאחר סיום עבודות ההידוק ייבדק המשטח  .(בכדי מנוע שקיעה מקומית של אבנים בקצה)גבול העבודה 
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מודגש שמפגש האבן  .סופיים כמוכתב בתכניות י המפקח על מנת לוודא מפלסים ומשטחים"המרוצף ע

המדידה  .אבן השפה מ מעל" ס1/2-  - 1- בכהמשתלבת עם קו אבן השפה יהיה כזה שפני האבן יבלטו 

 .כתב הכמויותבוהתשלום כמפורט 

 
משטחי בטון מתחת למשטח בטיחות מגומי .   40.1.390

 
 למפרט 14י הוראות קונסטרוקטור ופרק "מתחת למשטח גומי בטיחותי יש לבצע משטח בטון מזויין עפ

. זה

. 6מ כולל פריסת ניילון ורשת ברזל סוג " ס10תשתית הבטון צריכה להיות בעובי 

.  מ מעל משטח הבטון" ס4אבן השפה מסביב למשטח הבטיחות צריכה להיות בגובה 

. לפי פרט,  ממולא בחצץ  P.V.Cי מיקום צינור"בתוך משטח הבטון יש לבצע חורים לניקוז ע

 

   עצים קיימים בתוך משטחי בטון מתחת למשטח בטיחות מגומי 40.1.902
 

י "ע, מ " ס25במידה ויש עצים קיימים בתוך משטח הגומי יש לבצע חורים לניקוז ומעבר אויר ומים כל 

. לפי פרט,  ממולאים בחצץ  P.V.Cמיקום צינורות

 
 אבן שפה מאבן טבעית.  40.1.900-902

 
מ לפי פרט " ס30- 10ברוחב   מאבן טבעית ,  יהיה מאבן שפה גנניתומשטחי הגומי שביליםיחום הת

 הכל לפי .העיבוד על כל שטח פני האבן הגלויים, וטבהמ האבן בעיבוד. ג יסוד בטון" עמ" ס8ובעובי 

. תכניות ופרטים
 

 תומכים     קירות40.2תת פרק  
 

:   כללי

 14פרק – (בהוצאת הועדה הבין משרדית)כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי 

. לדרישות הרשות המקומית , לתקנים של מכון התקנים, לתקנות התכנון והבניה

. כל סוגי הקירות יבוצעו או יחופו באבן טבעית מסותתת בנדבכים

ביצוע בנית קירות תומכים תעשה לפי תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה תוך פיקוח עליון של מתכנן                 

. בתכניות קונסטרוקציה ראה מפרטים והנחיות לביצוע קירות. מהנדס ביסוס ואדריכל, קונסטרוקציה

.  הנחיות אלה גוברים על הנחיות מפרט הזה במקרה של ניגוד

לרבות אופני המדידה והתשלום המתייחסים . בניית הקירות תיעשה לפי המפרט הכללי לעבודות בנין

לצורך זה .  עבודות פיתוח של המפרט הכללי לפיתוח האתר40- לפי התייחסות בפרק , ביצוע העבודה

.  כמפורט להלן, כולל גם עיבוד ראש הקיר

לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודה לפני . סימון הקיר יבוצע בהתאם לתכניות המדידה והאדריכלות

 . שקיבל אישור המפקח לסימון הקירות

. ר לפחות כולל גמר עליון כנדרש בתכניות" מ5על הקבלן להכין באתר דוגמאות של קירות באורך של  

.  י האדריכל יוכל הקבלן להמשיך בעבודה לפי הדגם שאושר"רק לאחר אישור הדוגמא ע
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: תיאור העבודה 

העבודה מתייחסת לבניית קירות תומכים מבטון מזוין עם חיפוי אבן או לבניית קירות אבן מורכבים 

מאבן חאמי ומאבני גויל , מאבן לקט; מאבן גזית מונחת בנדבכים: פני מטיפוסים שונים-פני ודו-חד

 20-בטון ב- סוג הבטון .  עיבוד ראש הקיר יותאם לכל טיפוס בניה לפי הפרטים המצורפים.  משתלבות

, ר" מ2.00 לכל  1יותקן - צינורות ניקוז . (קירות מבטון מזוין עם חיפוי אבן) 30-או ב (קירות מורכבים)

לפני הסדרת החצץ יש להתקין . (חצץ מודרג)על חורי הניקוז יגנו צרורות אבן מודרגת . בהתאם לתכניות

או )'  מ5.00לאורך הקיר כל  - תפרי התפשטות . ולחזקה לגב הקיר, רשתות מפלסטיק לפי הוראות באתר

כאשר ההפרדה תיעשה בלוחות קלקר לכל , (מרחק אחר לפי תכניות קונסטרוקציה בהתאם לסוג הקיר

.  עיבוד התפרים ייעשה בהתאם לדרישות האדריכל. 1-ראה פרט בגיליון ק. החתך הקיר כולל קופינג

.  ראה הנחיות ופרטים בגיליון קונסטרוקציה, קירות תומכים התבססו ברוב המקרים על מילוי מהודק 

דוד דוד ושי דוד ותחת פיקוח עליון שלו בעת ביצוע ' את הביסוס לבצע  לפי הנחיות ביסוס של אינג

. יש לפעול לפי התכנית, במידה והנחיית מפרט מנוגדות להנחיית תכנית. חפירה ליסודות

 

: עבודות אבן 

ראה – אופן הבניה וקשירת האבן , בדיקות מעבדה של האבן , כל ההנחיות לגבי מקור האבן לחיפוי . א

בפרק 

.     הקוסטרוקציה

. י תכניות ופרטי אדריכלות"עפ– מידות האבן וגוון האבן , כל ההנחיות לגבי סוג האבן והסיתות . ב

 

קירות תומכים .     40.2.030
 

. ח יועץ הקרקע ולפי ההנחיות שבתכניות"ביסוס קירות התומכים יבוצע בהתאם להנחיות דו .א

חזית הקירות מאבן מלבנית .  לפי המידות והחתכים שבתכניות- 20      הבטון של הקירות יהיה ב

במידות  

חלק העליון של הקיר והבולט מעל פני הקרקע ייבנה עם אבן .   שונות הכל לפי תכניות ופרטים

משני  

.  הצדדים כולל עיבוד ראש הקיר

. בהתאם לפרטים,  מ" ס8      ראש הקיר מאבן בעובי 

מ בחזית הקיר כמעבר שקוע  " ס30X25      מדי פעם ובהתאם למסומן בתכנית יבוצע חריץ במידות 

.  או הניקוז/      לצינורות הביוב ו

יש לדאוג מאחורי צינורות אלו .   לניקוז מי הגשמים4" בקוטר C.V.P      בקירות יורכבו צינורות 

. ר לסירוגין" מ4הצינורות יורכבו אחת לכל .        לבצע פילטר מחצץ מדורג

מ כולל " ס2א במישק ברוחב " מ5המרחק בין תפרי ההתפשטות לא יעלה על -   תפרי התפשטות 

מילוי   

. ע"את חלקו החיצוני של התפר יש לאטום באלסטוסיל או ש.    קלקר

.   יש לדאוג להרכבת עוגני ברזל בראש הקיר לצורך הרכבת מעקות ברזל ובהתאם לתכניות

.  לפני בניית הקירות על הקבלן לבצע קיר דוגמא כולל ראש הקיר לאישור האדריכל

המחיר כולל .  י הנחיות האדריכל" מחיר קירות אבן בפיתוח כולל גם כיחול בין האבנים עפ

חפירה    
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. ק קיר"המדידה מתחתית יסוד עד ראש הקיר המחיר לפי מ.  מילוי גרנולרי בגב הקיר,  ליסודות

 .י פרט קונסטרוקטור"עפ, חובה לעגן את האבנים לבטון עם עוגני ברזל  .ב

 יש לקבל הנחיות ברורות לחיבור  , ג יסוד קיים"במקומות בהם יש להמשיך בנית קיר ע .ג

.  מהקונסטרוקטור

  

  קופינג–נדבכי ראש .     40.2.190-191
 

פרט , מ " ס8/30יבוצע קופינג מאבן מנוסרת בחתך  (קירות תומכים או קירות גדר)בכל סוגי הקירות 

לקירות 

העיבוד על כל שטח פני ,  מוטבההאבן בעיבוד . מ עם פינות מעוגלות" ס45/8שם חתך האבן הוא , ספסל

 .הכל לפי תכניות ופרטים. האבן הגלויים
 

  קיר ספסל   40.2.161
 

 ספסלקירות  .א

הנחיות לאבן ראה    בסעיף . הצדדיםמשני החיפוי יבוצע . מבטון מזויין בחיפוי אבן טבעיתייבנו  

' א

מושב קיר ספסל  .ב

 האבן בעיבוד . מ עם פינות מעוגלות" ס45/10מושב קיר הספסל יהיה מאבן קופינג בחתך 

 .הכל לפי תכניות ופרטים .שטח פני האבן הגלויים עיבוד על כל, מוטבה

 

     אדמת גן וחיפוי קרקע40.6תת פרק 

  
 כללי 40.6.000

 
אדמת גן מובאת .     40.6.040

 

: אדמת גן מובאת .א

י  "תהיה מסוג טרה רוסה משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו ע

פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד שנתית , הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים.   המפקח

ורב 

מ  " ס5האדמה לא תכיל אבנים שגודלם מעל .  ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים.   שנתית

יש להביא אישור מעבדה על  .   PH 7-8דרגת החומציות תהיה .  10%ושעור האבן לא יעלה על 

י הקבלן ועל חשבונו "ל תורחק מהשטח ע"הנ אדמה שלא תענה על הדרישות. דרישות אלה

 .ללא תוספת מחיר, הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש.  למקום אחר מאושר

 

  עובי שכבת הקרקע .ב

. (לאחר נחיתה)מ " ס40לפחות 

יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע , מ" ס30כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של 

תהיה הקרקע שתובא אחידה , מ" ס30כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל  .המקומית

. הזנה וגידול צמחים, זהה או קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה ,בהרכבה
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 פיזור הקרקע בסוללות ומדרונות .ג

. טרקטור שרשרת עם כף פיזור ללא שיניים-  כלי פיזור 

. כיוון הפיזור יהיה מקביל לכביש ניצב למדרון, מ כל שכבה" ס20-30בשכבות של -  אופן הפיזור 

.    קיים איסור מוחלט לשפיכת הקרקע בערמות ופיזור תוך כדי נסיעת המשאית בניצב לכביש

.  כל תנועה תעשה במקביל לציר הכביש

 

 יישור גנני ראשוני   .ד

לפני היישור יבוצעו ראשי מערכת וקווי מים ראשיים להשקיה בהתאם למפורט 

יישור גנני של השטח יתבצע .  כל עבודות הקרקע יבוצעו בקרקע יבשה או מעט לחה.  בהמשך

. במהלך  העבודה לאחר תוספת קרקע

. כך שיובטח ניקוז טוב,  על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתכנית

. מ" ס5+/-הדיוק הנדרש הוא  .   העבודה תתבצע בכלים מכניים וידניים

.  לפני המעבר להמשך ביצוע הגן,  יש לקבל אישור בכתב לסעיף זה

 

 זיבול ודישון.         ה

. (זיבול ודישון)שיפור קרקע 

אם .  פ הנחיות המעבדה לאחר בדיקת הקרקע"תעשה ע, תוספת מינרלים, החלפת קרקע

כמויות .  יש להוסיף קומפוסט ודשן יסודן, העלו כי יש צורך בשיפור הקרקע בדיקות הקרקע

.  בדיקת הקרקע שנעשתה או על סמך הוראות לעבודה מסוימת מדויקות יקבעו על סמך

 

יש להשתמש רק בקומפוסט .  פ הכמות שבטבלה שלהלן"יינתנו תוספות ע, אם לא נאמר אחרת

 .שהמפקח אישור את הסוג והמקום ודשן

 

 כמות לדונם    החומר 

ק " מ20 קומפוסט     

ג " ק120סופרפוספט    -   דשן זרחני  

ג " ק80אשלגן כלורי    -  דשן אשלגני 

 

תהיה כמות הזיבול והדישון לכל סוג כמצוין ,  במקרה של נטיעת עצים או שיחים בודדים

. במפרט

. ממחלות ומזיקים, נקי מזרעים,  הקבלן יספק קומפוסט בשל

.  תכונות הקומפוסט בהתאם למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה

דשן אשלגני ודשן זרחני בשכבה שווה ואחידה על כל -   לאחר פיזור הקומפוסט ודשן היסוד  

השטח 

ההצנעה תעשה .  מ" ס20-   להצניע את החומרים באופן אחיד בשכבת הקרקע לעומק של  כ  

תוך  

. י כלים מכניים או כלי עיבוד ידניים" שעות ממועד הפיזור ע24 
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שעות יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו - 48 זבל שיישאר בשטח יותר מ 

. (וסילוק הזבל הקודם) 

. להפוך אדמה וליישר, לערבב, יש לפזר.  (ולא בבור) הזיבול והדישון ייעשו על כל שטח השיחיות 

פיזור הזבל והדשן יהיה רק , בין השיחים'  מ1.5 בשטח בו מרווחי הצמחייה עולים על כל 

. בבורות

 

 

 יישור סופי .ו

יעשה יישור סופי במגרפות , עיבודי  הקרקע וההשקיה, הדישון, לקראת הנטיעה לאחר הזיבול

 5עבודה זו תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר  .מיישר י ארגז"או ע

 .ימים לפניה

 

 ברסק גזם עצים חיפוי קרקע    40.6.120
 

.  החיפוי יעשה לצורך שמירה על לחות הקרקע ולחסכון במים

. מ" ס10י פיזור שכבה אחידה בעובי " ויעשה ע

, ללא מחטים)או סוג אחר , כגון אורן,  החיפוי יעשה משבבים של גזעים וענפים מעצים

. העבודה כולל אספקה ופיזור. מ" ס1-6גודל השבבים .  (ועלים איצטרובלים 

. אך לפחות שני חודשים מיום מסירת השטח,  הפיזור יעשה בין החודשים יוני עד סוף ספטמבר

. לפני פיזור החיפוי לקלטר ולישר את השטח.  יש לקבל אישור בכתב על מועד ביצוע החיפוי

. יש לדשן לפני החיפוי,  במידה ויינתנו הנחיות בכתב

 

  עבודות גינון והשקיה– 41פרק 

 
   מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בגן הנוי 41.2תת פרק 

 
  כללי 41.2.00

 
הכשרת קרקע לשתילה , פרק זה מתייחס לעבודות גינון והשקיה הכוללות מערכות השקיהתת  1.00

. אחזקת הגן ומערכות ההשקיה, הנטיעה לסוגיהן ועבודות

 

  משרד הביטחוןבהוצאת 41 הבין משרדי פרק מפרט טכני מיוחד שלהלן מבוסס על מפרט כללי

הבאים להשלים האחד את השני ולתת את כל . 41והמפרט העירוני של עיריית בית שמש פרק 

.  ומושלם של העבודותההנחיות לביצוע תקין

.  וזאת באם לא נאמר אחרת זהמפרט להוראות בהתאם את העבודות  על הקבלן לבצע

לבין מספור ,  זהמיוחד על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים במפרט 

סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט טכני מיוחד ה.  המפרטים האחרים סעיפי 

, (חדש - 1סוג ) 3יהיה גנן בעל אישור תקף לגנן מספר , הגנן המבצע או מנהל העבודה בשטח .זה 

. ובעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו 
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בהתאם למצוין , תקנים ופרסומים של משרדי החקלאות והפנים, תקנות, חוקים

. גינון והשקיה במפרט הכללי עבודות

 

התקנות וכללי , פ החוקים"יבוצעו ע,  כל עבודות הגינון וההשקיה המוזכרות במפרט זה1.01

. הבטיחות הקשורים לנושא זה 

- חומרי חיטוי קרקע ודשנים , חומרי הדברה, עבודות עם חומרים כימיים - בטיחות ורישוי 

. לביצוע עבודות בחומרים כאלה ורשים מי אנשים"יבוצעו ע 

חומרים המורשים לשימוש בשטח ,  השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל

 .פ כל כללי הזהירות המופיעים בתווית החומר ובחוברות ההמלצות"המבוצע וכן ע 

 

:  עבודות הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה כוללת את השלבים המפורטים להלן1.02

. ניקוי פסולת והסרת צמחייה.  1 

. (פגעים ומחלות קרקע, מזיקים, עשבים)הדברה  .  2 

. עיבוד קרקע וסיקול אבנים.  3 

. תוספות קרקע.  4 

. (זיבול ודישון)שיפור קרקע .  5 

. פריסת מערכת השקיה.  6 

 .יישור סופי לקראת שתילה.  7 

 

-  שלבי ביצוע 1.03

על הקבלן לתאם ולהזמין את מתכנני הגינון וההשקיה ואת ,  לפני תחילת העבודה באתר

. לישיבת תאום לקבלת הנחיות המפקח 

:  הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים בכתב מהמפקח בשלבים הבאים

. ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן.  1 

. ביצוע בדיקות קרקע לאדמת הגן לפני הבאתה לאתר.  2 

. גמר הכנת קרקע.  3 

. מדידה וסימון, לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצרוך בדיקה.  4 

 .בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.  5 

לפני הבאתם לאתר ומועד ביצוע  , יש לתאם עם המפקח סוג הדשנים וחומרי הריסוס.  6 

.       עבודות הכשרת הקרקע

. (במשתלה)אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה .  7 

. אישור לסוג השתילים בשטח לפני שתילה.  8 

. גמר שתילה.  9 

 .לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא,  כמפורט לעיל ללא אישור בכתב לכל שלב

 

 :  ניקיון השטח1.04

 מיום התחלת העבודה ועד, יש להקפיד על ניקיון וסדר יום יומי באתר לכל אורך התקופה

  .למסירה סופית של השטח ולאחזקה שוטפת של מחלקת גננות מבחינה אסתטית ובטיחותית
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 :  עשבייה

י ריסוסים  "הקבלן ידאג לניקיון העשבים ע' שיחים וכו, עצים, בשטח שבו נשתלו צמחים

כולל תקופת )מרגע השתילה לאורך כל התקופה עד למסירה סופית לעירייה  , ועבודת ידיים

. (האחזקה

 

: ' אבנים וכו,  פסולת

יהיו נקיים מערמות פסולת  ' כבישים וכו, שולי השטח ולאורך מדרכות, השטח המגונן

מרגע שהגנן התחיל בעבודות הכנת הקרקע והשתילה ועד לתום תקופת המסירה .  ואבנים

. הקבלן ידאג לניקוי ופינוי משטח הפרויקט, והאחזקה

מעשבי , איי הפרדה והשטחים המרוצפים בפרויקט,  ניקיון המדרכות שלאורך הכבישים

. ולכלוך 

.  הקבלן ירסס את שטחי המדרך לכל אורך התקופה עד למסירה סופית

מ " ס5-7אבנים בגודל , תשתית אבן,  הקבלן ינקה את השטח המיועד לשתילה מכל פסולת בניין

. מ" ס30עד לקרקע טבעית בעומק מינימלי של ', עשבים וכו,  ומעלה

.  יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח לפני מילוי הקרקע

 
למפרט הטכני ולפרטים והנחיות ,   ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית1.05

שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים , המצורפים

 .וההנחיות לביצוע תקין

 

  התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית 1.06

אשר תישא את החותמת , מעודכנת ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח

 ".לביצוע"

 

, AS MADE  על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות 1.07

 תכנת –בפורמט דיגיטלי )  .כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע

 .(אוטוקד

 

  כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור 1.08

, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, הדרושים להתקנתם

 .בתכנית ובכתבי הכמויות

 

  הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי 1.09

 .כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה, המפקח

 

הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת .   ביצוע העבודה יעשה בשלבים1.10

 .אישור המפקח על השלב המבוצע
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  מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה 1.11

 ולמפרט המיוחד של עיריית בית 41.03 פרק –שהוצא על ידי משרד הביטחון 

 .41שמש פרק 

 
אביזרי חיבור , עבודה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, אספקה:   מחירי היחידה כוללים1.12

. ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב, הוצאות ישירות ועקיפות, הנדרשים

 
   ביצוע מערכת השקייה41.2.010 

 
 : פוליתילןצנרת  .א

 
 מחברים 

 

. פנימה כדי למנוע חדירת לכלוך, יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה .1
 

 קווי טפטוף או  ,למערכת המטרה, כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן .2
 . ע"או ש" פלסים ","פלסאון"יהיו חיבורים כדוגמת ', כבישים וכו, לריצופים מתחת

 אין להשתמש בתחיליות . ע"ש"    פלסאון16M" חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי 
". שחורים" חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים .ומחברי שן 
 

. צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור: המדידה .3
 , הנחת הצינור, חפירה לעומק הנדרש, אספקת החומר:                     מחיר היחידה כולל

 בדיקת , כיסוי התעלה, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, מצמדים-  אביזרי חיבור 
.   הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי

 רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא , לא ישולם בנפרד עבור מצמדים
כתוצאה מהתפצלויות נוספות , תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה

אשר עלול לגרום חבלה )צינור הפוליאתילן באזור סלעי . בצנרת ובשלוחות הטפטוף
. ירופד בחול והכל כלול במחיר היחידה, (לצינור

 
 ת הצנרת וחיבורהשפרי       .ב

 
צנרת שלא עוברת .  (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה)צנרת תעבור בשטח מגונן  .1

. בשטח מגונן תעבור בשרוולים
 

יסומנו , צינורות זהים בקוטרם. צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  .2
. בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת

 
. קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר  .3

 

 . מ" מ25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .4
 

              או מתזיםממטירים     .ג
 

 .מ משולי הדשא" ס20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  .1
 

 .כולל במחיר היחידה. נגר פנימי- וכולל אליהיה ללא התזה אחורניתממטיר גזרה   .2

 

לאחר שהורכבו . י הפיקוח להרכבת האביזר" הנחייה עןבמידה ותינת, חיצוני יורכב-אל נגר .3
-אספקת אל: המחיר כולל. הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים

. נגר ואחר הרכבת הממטיר מחדש-הרכבת אל, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, נגר
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, התקנה, אספקה: מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת. יחידת ממטיר קומפלט: מדידה .4
. מפקח הי המתכנן או"סוג הממטירים יאושר ע. נדרשלהכל בהתאם  ,אבזרי חיבור

 
 

    השקיית עצים41.2.060
 

. יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש   - לעצים .1
. שעה/ ליטר3.5טפטפת , מ" מ16מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף 

 . מ" ס 30  טפטפות לעץ המקיפה את הגזע  במרחק10הכוללת 
י "ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע. ל"יתדות כנ 3 - כל טבעת תיוצב ב

.       האדריכל
 

.  יחידה- טבעת טפטוף : המדידה
, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, מייצבים, אבזרי חיבור, אספקת צנרת: המחיר כולל

. חיבורה בעזרת מצמד לקו המים
 

 
קירות וכבישים , מדרכות,     מעברי שבילים41.2.070

 
מעבר צר להנחת השרוול , יש לפתוח בהם'  וכוריצוף , בכל מקום בו חוצה הצינור שביל .1

עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום . כ להחזיר את המצב לקדמותו"ואח
הכל על חשבון . כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור, על הקבלן לתחזק את החציות. בנפרד
אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים , תיקון מדרכות. הקבלן
. יהיה כלול במחירי היחידה השונים, חדשים

 
.  מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים" ס50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2

 י צבע"יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע 
. למים עמיד

 
. השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים .3

פ הנחיות " על הקבלן  לגלות את הקצוות ע–שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  
 . לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין, המתכנן והמפקח

עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות 
 .אחרות

 או 6מ  דרג " מ75 עשויים  פוליתילן ללחץ מים בקטרים –ריצופים, שרוולים במדרכות .4
בהתאם למצוין בתכנית וכתב ,     10מ דרג " מ110סי או פוליתילן ללחץ מים בקוטר .וי.מפי

.       מ" ס40ראש השרוול טמון בעומק . הכמויות
 .השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח      
 

 .בתכנית שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן בהתאם למצוין .5
 

.  שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול: המדידה .6
 ואת וחוט משיכה מחברים , כל האביזרים,  התקנה, הנחת  השרוול,אספקה: המחיר כולל 
 .להנחת שרוולים וכיסוי מלא כל העבודות הדרושות 

 
 (ראש בקרה)אש מערכת      ר41.2.080 

 
צורת ,  מיקום הראש.מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים .1

. הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך
 

. מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת .2
 

 . 3/4"לכל ראש יורכב ברז כדורי  .3
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מקטין לחץ  ,  למי פיקוד הכולל ברז3/4"בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר  .4
חיבור צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל .  מש150ומסנן  (גוף פליז)ישיר 

 .התקנת מסנן פומית בגוף המגוף
 

מקוטר  .פ פרט בתכנית"עאנכיים או מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או  .5
 שסתום אנטי ואקום , עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, ברונזה ומעלה  יהיו עשויים מ1"
 .או בהתאם למצוין בתכנית ורקורד 1/2"

 
 

המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל , אתם יהיה באותו מפלס גובהימסנן כניסת המים ויצב .6
. או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט, למדידת לחץ מדכנים

 
. פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן"בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע .7

 
.  יחידה–ראש מערכת קומפלט : מדידה .8

חיבור ראש המערכת  ,ה התקנ,אספקה, אביזרי חיבור, מגופים, אביזרים: המחיר כולל
וכל העבודות המפורטות אחריות טיב , למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, למקור המים

 .הדרושות
 

אלא אם צוין , ('ווסתים וכו, מגופים)כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג  .9
. אחרת בתכנית

 
 

ראש מערכת         ארון 41.2.090
 

, הכל בהתאם למופיע בתכנית. ע"שאו " אורלייט"או " ענבר" מסוג ארוןהראש יותקן ב .1
.  פ הנחיות הפיקוח" או עבכמויות

 
 .יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראשון ראש מערכת והאר .2

 
 10 לפחות ,אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים .3

 .מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים ראש המערכת יהיו אביזרי. מהדופן מ"ס
 

 
ארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת גודל ה .4

במקרה שמידות ראש , על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון
על , י שילוב ביניהם"יותקנו שני ארונות או יותר ע, המערכת יהיו גדולות ממידות הארון

.  או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויותחשבון הקבלן
 

על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות  .MASTER ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות וןאר .5
 .בהתאם לדרישות מחלקת גינון, "בריח-רב"

 
 . הדלתות מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של" ס40- הארון יהיה מרוחק כ .6

 משני צידי . מ" ס10או טוף בעובי , השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ
  אבן התיחום של הערוגה תהיה . שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע 

 .בהתאם לתכנית האדריכל
 

מ באורך ורוחב המתאימים " ס50התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  .7
למידות הסוקל ופילוס האדמה בתחתית הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי 

יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות , מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס הסוקל
. בצידי הסוקל

הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת 
. וקיבועם במקום המיועד לכך

. יש לבדוק את פילוס הארון שוב
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יש לפזר את המילוי בצורה . מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק
. אחידה מכל צידי הסוקל במקביל

 
.  קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות: מדידה .8

,  אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה: מחיר הארון כולל
. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון .מנעול מסטר

 
 

         בקר ההשקיה 41.2.100
 

                        להפעלהוהדרושים כל האביזרים , הרכבה, אספקת המחשב:  המחיר כוללמחשב .1
 . י חשמלאי מוסמך"חיבור לחשמל ע, תקינה

  
תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז הבקרה בעיריית בית שמש : המחיר כולל

י "לרבות אספקה והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע
.   אחרים ובתאום עם קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח

.   או בהתאם להנחיות בכמויות לשנהותכלול אחריות היצרןי היצרן "עתבוצע הרכבה 
 

י הנחיות מרכז הבקרה " עפ.ע"או ש" ענבר" הגנה אטום למים דגם וןהמחשב יורכב באר .2
 .בעיריית בית שמש כולל תא למסמכים ותוכניות

                     
.     יחידה–סולונואיד : מדידה .3

 הרכבה על פס                      , חיבור למגופים ולמחשב, המחיר כולל אספקה:  סולונואידים
.  הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. הכלול במחיר היחידה,                     סולונואידים

 
   

סיום עבודה   41.2.900
 
        על הקבלן לסתום ,  חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה6לאחר תקופה של  .1

   את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות 
  ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים מהלךב. המפקח

. שנעשו בשטח בזמן הביצוע
 

 ולהגיש כל קו השקיהובסיומו של יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה  .2
. הנתונים למתכנן או למפקח

 

עבודות גינון ונטיעה    41.3תת פרק 
 

 כללי 41.3.000
 

 .  פרק זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי .א

  .החוזה העבודה תבוצע כנדרש בתכניות ובשאר מסמכי

. הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה

       כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור השתילה 

 .ההשקיה מערכת  תישופר 

. הגננות לטיב השתילים ולגודל בור הנטיעה לפני נטיעת העצים' יש לקבל אישור מנציג מח        

  

נאי  נטיעה ת .ב

. הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה

. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות
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. אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה

 

מקור חומר הריבוי וטיב השתילים  .ג

 בהתאם, פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות"יהיו ע, גודל וסיווג, איכות, דרישות טיב

בגוש אדמה או חשופי :  אופן שתילתם.  'וכו, עונתיים, שורשים, שיחים, עצים:  לקבוצות הצמחים

. שורש

הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו 

. כולל בתקופה האחזקה, הוא

הצמחים יהיו .  י מחלקת גינון"השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע

כלומר יחס נכון בין , ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים ובעלי נוף מסועף בריאים

. המיכל נוף לשורש ולגודל

 

או , נמטודות, מזיקים, מחלות)נקיים מפגעים , (כאשר נידרש עיצוב)מעוצבים השתילים יהיו 

פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי "טיב המיכל וגודלו ע.  ללא שיבוש בעשבים          ,(אחרים

. השורשים מקוצצים והמיכל שומר על שלמות גוש השורשים .החוזה

שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ואל שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל קטן 

. דול יותרגלמיכל 

. לפני הבאת השתילים לשטח, יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח

. יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן

. לפני הבאתם לשטח ופעם נוספת לפני השתילה, י המפקוח והאדריכל"כל השתילים יאושרו ע

פ "הזמנת כמות תהיה ע.  המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות

. ביומן העבודה רשום

.  יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכללאלא יישתלו ו

י "האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע.  שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל

. הקבלן לביצוע העבודה

 .אלא באישור בכתב מהמפקח, לא תהיה סטייה מסוג ומיני הצמחים והעצים המופעים בתכנית

הזמנת שתילים  .ד

. או בוגרים וכן פלטות דשא/יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים מיוחדים ו

שתילים אחרים .  הקבלן יראה למפקח אישור על המקדמה הכספית ששולמה בעת ההזמנה

. יוזמנו במועד מתאים להבטחת אספקתם במועד הנדרש, העבודה לבצוע הדרושים

 

בור נטיעה  .ה

או חציבה יש לסלק  /בגמר החפירה ו.  בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי קרקע לרבות חציבה בסלע

. ' מ1X2X2גודל הבור . י המפקח"את החומר החפור למקומות שיסומנו ע

. לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור

שנפחו יכיל בקרקע תחוחה או במצע מנותק , ייחפר בור-  או שתיל חשוף , לכל שתיל הנשתל בגוש

אין לחפור בור נטיעה עמוק  .ללא קיפול ודחיסה, ברווחה, כל מערכת השורשים של השתיל את

.  צוואר השורש שלו לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה התחוחה יותר מן הרצוי לבריאות, מידי
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בהכשרה  אין לחפור או לחצוב בור נטיעה עמוק מהשכבה המעובדת, באדמה בלתי מחלחלת

 או באדמות, יש לדאוג לניקוז הבור, אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר.  עמוקה של השטח

בשטחי מדרכות יש לחפור את בור הנטיעה ולמלאו  .בשטחי מסלע או בקרקעות מנוקזות, אטומות

עומק  .או ידני/החפירה תעשה בעבודות ידיים או בכלי מכני ו .באדמת גן לפני ביצוע עבודות הרצוף

הקבלן יסלק על חשבונו  .לפני מילוי הבור באדמה גננית, י המפקח"וגודל הבור יאושר בכתב ע

הקבלן יספק את אדמת הגן הדרושה  .את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו, מהאתר

. למילוי הבור לצורך נטיעה ורק לאחר מכן תאושר הנטיעה

 

- בורות לעצים  .ו

, חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות:  המחיר כולל- חפירה לעצים בשטחי גינון 

הרבצת מים - השקיה , מילוי הבור בעת השתילה, דישון וזיבול אדמת הגן, פינוי החומר החפור

. לרוויה והשקיית העצים כל תקופת הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות

 

פעולות הנטיעה   .ז

 

שתילת חשופי שורש   .1

 מיד לאחר ניתוקם מקרקע המשתלה או מיד לאחר הוצאתם ממקום, ינטעו בעונה המתאימה

. (לפי ההמלצות המקצועיות לכל מין ומין)האחסון או מהאריזה וזאת במינים שניתן לאחסנם 

לחה , יש לשמור אותם עד השתילה בסביבה מאווררת, כדי למנוע התייבשות שורשי השתילים

. 'נסורת לחה וכו, לחה כגון קרקע

שהשורשים - לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות ותקינות השתיל וטיב מערכת השורשים 

יש .  פ הדרישות לשתילי נוי"ע, השתיל.  ללא גידולים ועפצים, בעלי קליפה שלמה, יהיו בריאים

מסולסלים ופגועים ולחדש חתכים בקצוות של שורשים , לסלק במזמרה שורשים צולבים

בזמן הגיזום יש להקפיד על  .קרועים ולקצר שורשים בודדים החורגים מגודל הבור המומלץ

. נוי כפי שמוגדר בהמלצות לשתילי, יחס מתאים בין הנוף למערכת השורשים

.  יש לשתול את הצמח שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה הקרקע במשתלה

מילוי האדמה יעשה בהדרגה עם , כך ששורשיו בבור יהיו חופשיים, בעת השתילה יוחזק השתיל

. כך שייוצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת, בין השורשים ידוקה

. (כדי להביא את השתיל למקומו הסופי) לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להנחתה 

 עד לקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית השורשים אך לא  

.  בעודף להבטחת אוורור נאות בקרקע

  

שתילה בגוש אדמה  .2

יוצאו , בעת הנטיעה.  בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם

שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה  .השתילים המכלים מבלי לפורר את הגוש

.  בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים.  חדה

מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את , במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש

. השורשים
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הידוק שלא יפגע במבנה )מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט , מניחים את השתיל בבור

אחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה .  (קרקע

. במיכל או בקרקע המשתלה

להלבין את הגזע והענפים באזורים , יש לצבוע, במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים

. עד לקליטת הצמח, כדי מנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה, החשופים

 

נטיעת עצים  .ח

.  בכל השיטות יבקרו הקבלן והמפקח באתר ההוצאה ויסמנו את העצים המיועדים להעברה

הקבלן יציע עצים  .מועד ההעברה וזמן השתילה יהיו כמפורט במפרט ,מועד ההוצאה

בזמן הוצאת השתילים  .העומדים בדרישות לשתילי נוי של משרד החקלאות, מתאימים

 פגיעה  יש להקפיד שלא תהיה.  והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו

. בשורשים ובנוף העץ

כדי , ההעתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות אחר הצהרים המאוחרות

. יש להקפיד בזמן ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח. לצמצם סבל לעץ

 

תוך כדי ניתוק איטי של , יורם העץ במנוף לגובה הדרוש, העברה ונטיעת העצים, בעת הוצאה

או , בגזע, קילוף ושפשוף בעץ-יש להימנע מפגיעה.  במזמרה או במסור ללא קריעתם השורשים

. ('שאר צמחי הגן וכו, קווי חשמל, מבנים, בני אדם)התחשבות מלאה בסביבה  בשורשים ותוך

לא יינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן את סיכויי ,  בכל עבודות העברת עצים

. ובריאותו בעתיד קליטתו 

.  בשתילה יש להקפיד שעומק צוואר השורש יהיה  זהה לגובה שהיה במקומו הקודם

י הקבלן ויוחלף "כל עץ שלא ייקלט יוצא מהשטח ע.  האחריות לקליטת עצים הינה על הקבלן

המזמין שומר לעצמו זכות לספק את העצים בעצמו ולבטל סעיפי אספקת העצים  .בעץ אחר

:  במקרה זה יבצע הקבלן את כל העבודות הנלוות לנטיעה.  פיצוי לקבלן ללא מתן, מהמכרז

השקיה לרוויה , זיבול ומילוי הבור חזרה בעת השתילה, דישון ,מילוי אדמת גן, חפירת הבורות

העבודה תבוצע .   עד למסירה סופית של העבודה ,בעת השתילה ובהמשך השקיה סדירה

הכל כלול  . הכל בהתאם להנחיות המפקח ,בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם מספק העצים

. במחיר יחידה לשתילת העצים

עד , כולל הבאת המיכלית לשטח, הקבלן מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך שהיא

. מערכת השקיה סופית להנחת

 

, במידה והקבלן ישתול עצים בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון העיריה והאדריכל

י "יאושרו ע-  אישור עצים   .הכל על חשבונו, העץ מהשטח וישתול עץ חדש א אתיהקבלן יוצ

פ נטיעה מדגמית "יאושרו ע- עצים מחבית ופח  .לפני הבאתם לשטח, פ דוגמא"סימון או ע

.  עצים מזן3לפחות , בשטח

 

עץ גדול שגדל במשתלה  למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש  .1

 :(ללא גוש אדמה) 
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 :עצים בוגרים 

. בעל התחדדות גזע ברורה מן הבסיס לצמרת,  עץ בעל גזע ישר ומעוצב נקי מפצעי גיזום פתוחים

הוצאת העץ ',   מ1.2מערכת שורשים מסועפת ולא פגומה בעת קוטר של .  נוף מפותח ואופקי

. י מכשיר להעתקת עצים"מהאדמה ע

 

גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים ואל ברשת מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר 

. העצים יהיו אחידים במראה ובנוף יישתלו בעונה המתאימה .השתילה

. אחד מהשני'  מ2.5שתולים במשתלה במרחק מינימלי 

אספקת סמוכות , י מנוף"אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע:  מחיר העצים כולל

. וקשירה לעץ

עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק , הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים

. מהשטח והקבלן  יספק וינטע עץ אחר במקומו

או מיום החלפת עצים ,  חודשים מיום התחלת האחזקה השנתית12אישור לקליטה יינתן 

. (עצים שהוחלפו לאחר מסירת העבודה )

  

. י קשירה"העברת העצים תעשה תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש העפר ע

. את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה מתאימה

 

תהליך שתילה  .2

את הקרקע .  כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו, העץ יונח במרכז הבור

יש לחזור על כך בגובה .  כ להשקות"ראשית שליש מהגובה ואח, בשלבים המשופרת מוסיפים

יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה - שיטת השקיה . שליש ולאחר מילוי כל הבור-שני

. סביב העץ ולמלא אותה במים במידה ולא אפשרי יש להכין גומה, קרובות לגזע

. בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע- תדירות ההשקיה 

כיון .  לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת

יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל , הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה שנושא  המים

 .שתילה

 

תמיכה וקשירת עצים  .ט

. אלא אם לא נאמר אחרת, תיעשה בכל שתילת עץ- תמיכת עצים צעירים 

סמוכות לעצים   .1

,  לפחות מגובה העץ הנשתל '  מ0.5או '  מ2.5י הקבלן תהיינה בגובה לפחות "סמוכות שיסופקו ע

הסמוכות יטמנו בקרקע  .   מקולפים ומחוטאים, 2"עשוי מעץ אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר 

אלסטית - מ משני צידי העץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה " ס15- במרחק כ ',  מ0.5בעומק 

. מ" ס25באורך  (שטיכמוס)

הקשירה .  יש להעמיד שתי סמוכות בניצב לכיוון הרוח, י חבל לכל עץ"קשירה מקצועית ע

 .בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח ,8תהיה בצורת 
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תמיכת עצים בוגרים   .2

 כבלים תעופתיים מגלוונים המעוגנים ביתדות עשויות יציקת 3יעוגנו עצים בוגרים בעזרת 

. מ מהגזע" ס40-50שייקבעו  מסביב לעץ במרחק  אלומיניום

. מ" ס60היתדות ייתקעו בעומק 

. יש לסמן את היתדות והכבלים באופן ברור למניעת נזקים

החדרת .   לקשירהUועגנית בצורת  (לא פוליאתילן)י צינור גומי "קשירת הכבל לעץ תהיה ע

העוגן 

. י מיכל"לקרקע תעשה ע

ניתן להשתמש לתמיכה בעוגנים ממתכת , בקשירה לתקופה ארוכה ובעצים גדולים וכבדים

מגולוונת 

. המוחדרים לתוך גזע העץ ובתנאי שמקום החיבור יטופל  כהלכה למניעה חדירה פגעים

 .יש להוסיף קפיצים לכבלים אלו

 

סוג עוגן  עובי כבל  אורך כבל קוטר עץ  

 (ג"ק)בעל יכולת אחיזה 

"          3      3.6      1.6           140 

"          6      4.0      3.2           500 

"          10      4.5      6.4           1,500 

 

 

מידות צמחים  .י

  

הגדרת הצמח 

בכתב הכמויות 

גודל  

כלי 

גודל בור ג  י  ל 

 (מ"בס)

קומפוסט 

 (בליטר)

אשלגן כלורי 

 ליטר 1צמח בכלי 

( 3' מס)

 

  ליטר 1

שנתי -חד

בעל נוף 

מסועף 

 

30X30X30 

 

 ליטר 3

זיבול לכל השטח כשהמרווחים קטנים   

זיבול .  לפי  הכמות במפרט'  מ1.5X1.5- מ

לכל בור שתילה בנפרד כשהמרווחים גדולים 

 ליטר 3צמח בכלי 

( 4. מס)

שנתי -דו ליטר 3

בעל נוף 

מסועף 

30X30X30 2-3 1.5-  -מ ליטרX1.5וכן  '  גר4בשעור של - '  מ

 ליטר תערובת למילוי  10אשלגן לכל '  גר2.5

. הבורות

 ליטר 5צמח בכלי 

( 5. מס)

  ליטר 50X50X50 12  ליטר 5

 10צמח בכלי של 

ליטר 

( 6' מס)

10  

ליטר 

 שנים 3

בעל נוף 

מפותח  

ומסועף 

70X70X70 30 ליטר  
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 25צמח בכלי של 

ליטר 

( 7מסד )

25 

ליטר 

 שנים בעל 3

נוף 

מפותח 

ומסועף 

80X80X80 50 ליטר  

 3ערער בכלי של 

ליטר 

 ליטר 2,  ליטר5 (במקום קומפוסט)כבול גס   30X30X30 שנה לפחות 1 ליטר 3

 ליטר לכל בור 2+ר כבול גס לכל "למ

 10ערער בכלי של 

ליטר 

10 

ליטר 

 שנים 2.5

לפחות 

70X70X70  5 ליטר כבול גס לכל בור 

 25ערער בכלי של 

ליטר 

25 

ליטר 

אקסמפלר "

" מיוחד

80X80X80  10 ליטר כבול גס לכל בור 

 

 

 

אופני המדידה של עבודות גינון והשקיה  .יא

המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי לגינון 

סדרי , מדידה וסימון:  כגון,  את עבודות הלוואי העזר00י משרד הביטחון "ע ווהשקיה שהוצא

וכן הכנת , בתקופות המצוינות במפרט' בשתילים והגנה עליהם וכו תיקונים וטיפולים, בטיחות

. תכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים

כל הכמויות בכתב הכמויות הן מקורבות ותקבענה סופית לאחר גמר הביצוע על סמך תוצאות 

. לפני תחילת העבודה ולאחר סיומה, דידות  משותפות

בהעדר הוראות אחרות יימדד כל אחד מהפרטים נטו לפי פרטי התכניות כשהפריט מושלם 

.  המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב בכמויות .וקבוע במקומו

. פ רישום ביומן העבודה" הזמנת כמות העבודה תהיה ע

 

תוספת אדמת גן  .1

בציון  העובי או במטרים , נטו, תוספת אדמת גן תימדד במטרים רבועים של השטח שכוסה

. קובים של אדמת הגן שפוזרה

.  מחיר האדמה כולל מחיר הבדיקות

העיצוב וההידוק על פי המפלס והשיפועים המצוינים , מחיר שכבת אדמת הגן יכלול את הפיזור

. בתכניות

 

הכשרת קרקע  .2

 :הפעולות המהוות את הכשרת הקרקע יימדדו כלהלן 

בין אם נדרש לבצע , לא יימדדו ולא ישולם בעדם בנפרד בשום מקרה- ניקוי והסרת צמחייה  .א

". תכולת המחירים"סעיף ,  00עפר ובין אם לאו וזאת בהתאם לאמור בפרק  עבודות

יימדד לפי השטח במטרים רבועים וישולם רק בעד שטחים שיבוצעו לפי הוראת - חישוף  .ב

. המפקח
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, יישור גנני ועיבוד קרקע יימדדו כל אחד בנפרד או שניהם יחד- יישור גנני ועיבוד קרקע  .ג

אם לא צוין בכתב הכמויות סעיף .  כמצוין בכתב הכמויות, במטרים    רבועים של השטח נטו

. יש לראות את מחירי עבודה זו כלולים במחיר הנטיעות, ועיבודי קרקע מיוחד ליישור גנני

 

ריסוס והדברה  .3

ורק , שטחי נטו, יימדדו במטרים רבועים של השטחים שטופלו, חיטוי או איוד להדברה, ריסוס

. השטחים שלגביהם ניתנה הוראת המפקח בכתב

. י התכנית" השטחים להדברה יסומנו ע

 

זיבול ודישון  .4

דישון .  ג מובא לשטח"או במשקל ק, זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט יימדד במטרים קובים

ג של "ק, או לחילופין במשקל,  כימיים יימדד במטרים רבועים של שטח מדושן בפועל בדשנים

. כמות הדשן שפוזר בשטח

.  מחיר הזיבול והדישון כלול במחיר עבודות הפיזור וההצנעה

כוללים מחירי הנטיעות השונות את , אם בכתב הכמויות לא יפורט סעיף מיוחד לזיבול ודישון

 .הזיבול  והדישון הדרוש

 

נטיעה ושתילה  .5

.  עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי יחידות גודל הצמחים והמכלים

הנטיעה , זיבול ודישון כנדרש, מילויו באדמה חקלאית לפי הצורך, העבודה כוללת פתיחת הבור

אלא אם צוין , המדידה תיעשה תשעים יום לאחר הנטיעה.  וההשקיה שלאחריה  והתמיכה

. אחרת

שתילה ללא אישור  .לא ינטעו ולא ישתלו עצים ושיחים שלא קבלו אישור המפקח והאדריכל

לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים  .  תראה כאילו לא נעשתה כלל

 .אלא באישור בכתב מהמפקח, בתכנית

 

   הכשרת הקרקע 41.3.040
 

כללי  .א

יש לבצע עבודות להכשרת הקרקע , במידה ואדמת הגן הונחה הרבה לפני ביצוע הנטיעות 

זיבול , יישור גנני, הדברת עשבייה:  עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות. לנטיעה

הנחת צנרת השקיה תעשה במועד שיקבע המפקח מחיר .  קרקע ויישור סופי עיבודי, ודישון

 :כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים, הכמויות הכשרת קרקע בכתב

 

עיבודי קרקע  .ב

כגון , באמצעות כלים מכניים, מ" ס30-40אם לא נאמר אחרת יעובדו השטחים לעומק של 

אותם אין אפשרות לעבד , שטחים קטנים. או בכלי אחר בעלי להבים מעמיקים (רוטר) משתת

כדי למנוע פגיעה .  מ לפחות" ס30עם כלים מכניים גדולים יעובדו בכלים ידניים בעומק של 
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יבוצעו כל העבודות המכניות בקרקע יבשה או לחה מעט אך לא , במבנה המכני של הקרקע

לפני .  אין לפזר אדמה גננית על קרקע מהודקת.  העבודה כוללת הפיכת קרקע ותיחוחה.  בוצית

. פיזור האדמה יאשר המפקח בכתב את פעולות עיבודי הקרקע

בדיקות קרקע  .ג

בדיקת .  יש לבצע בדיקת קרקע, (הרכב מכני ופוריות הקרקע)לקביעת סוג הקרקע וטיבה 

או מעבדה אחרת , פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות"הקרקע תעשה ע

: הבדיקות הנדרשות הן.  י המפקח"שתאושר ע

. מליחות, זרחן ואשלגן, חנקן)רמת יסודות הזנה , מבנה פיזי וכימי

יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה , שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת

. המפקח בצרוף התוצאות ובאישור של

יש .  יש לקבל אישור על מיקום אספקת האדמה וטיבה, לשטח (אדמת גן)לפני הבאת קרקע 

 .מהקרקע הגננית המסופקת לאישור המפקח בצרוף התוצאות להביא דוגמא

 

הדברת עשבייה  .ד

. הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית והרב שנתית

 קוב 30תבוצע פעמים בהפרש של שבועיים בכמות של , בטת עשביהנהשקיית הקרקע לה

. לדונם לכל השקיה

. יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח

. לאחר הופעת העשבים ירוססו בחומרים ובריכוזים שיקבע המפקח

אין לרסס בזמן רוחות וכאשר עלוות הצמחיה .  הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת

. רטובה

. במידה ויהיו נזקים יתקן את הנזקים על חשבונו, הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות

 

. אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לתמותה מלאה, לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה

 שבועות לפני 4-6הדברת עשבים רב שנתיים תבוצע בחומרי הדברה סיסטמים לא יאוחר מ 

. השתילה

 

כל העבודות בחומרים .  תכשירי הדברה יעמדו בדרישות של משרד החקלאות והוראות היצרן

. בצמחייה ובעלת חיים באזור, בסוג הקרקע, יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה כימיים

 

י עובדים מורשים לעבוד בחומרים "כל העבודות יבוצעו ע.  מועד הריסוס יתואם עם המפקח

בהם  

. הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני.  מבוצעת ההדברה

  

י "יודברו בחומרים כימיים כמפורט ע, גומא הפקעים ואחרים, עשבים רב שנתיים כגון יבלית

. בתווית ובחוברת ההמלצות לכל עשב ההנחיות

. פ ההמלצות לגבי כל עשב וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה" שבועות ע4-6לאחר  כ

 .יהיה רק לאחר יישור סופי של השטח, לפני השתילה (נביטה)שימוש בחומרים מונעי הצצה 
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  :העתקת עצים בוגרים.    41.3.320
 

 .הצמחיה בין נשירים ובין ירוקי עד מסומנים בתכנית –העצים המיועדים להעתקה 

. הגננות כדי שינחה את הקבלן בעבודת הגיזום' כהכנה לקראת ההעתקה יש להזמין נציג מח .א

. לפני ההנחיה הזאת לא תתבצע כל עבודה

 'י הנחיות האגרונום ומח"עם תחילת העבודות לאתר זמני או למקומם הסופי עפהעצים יועתקו  .ב

הגננות בעירית בית שמש 

. בחודשי החורף לפני לבלוב,  הוא בעונת התרדמה–מועד העתקה של עץ נשיר  .ג

 .( אוקטובר–חודשים יולי )אין להעביר עץ נשיר בשיא הקיץ 

או  (החל מחודש אפריל),  באביב ,חהימועד העתקה של עץ ירוק עד הוא עם התחדשות הצמ .ד

   .בסתיו

 

. יש לבצע גיזום מקצועי טרם העתקה

מנוף העץ ולאחר מכן ירוסס העץ  בבלנט  ½ – 1/3הגיזום יותאם לסוג העץ לא ייגזם יותר מ 

. ח הקבלן" ע0.3%

כשהם מקוצרים ביחס נכון  , לאחר הגיזום יישארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפים ממנו

. אך זה יחייב הפחתת מספר הענפים, מומלץ להשאיר זרועות ארוכות יותר.   לגודל העץ

יש להקפיד על  .  פ גודלו של העץ וגודל גוש השורשים שיועברו" כמות הענפים הנגזמים תהיה ע

. הגיזום יבוצע כשבוע לפני יום העתקה .   1 : 2שורש של / יחס נוף

. ללא קריעות וללא פציעת קליפת העץ- מקום חתך הגזע יהיה חלק 

. י המפקח"מאושרות ע" ביילטון"או " דרוויפס"ש למרוח כל חתך בלק בלזם או במשחות י

. ביום הגיזום (על חשבון הקבלן)י הקבלן למקום אתר מאושר "הגזם יפונה ע

יעשה הקבלן גומה סביב העצים המיועדים להעתקה וישקה את , שבוע ימים לפני יום העתקה

 העצים השקייה 

. רוויה מלאה

  10י חפירה זהירה של תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש בקוטר של פי "העברה עם גוש תעשה ע

. כל זה בהתאם לגודל העץ ומיקומו.  (אלא אם צוין אחרת)'  מ0.7מקוטר הגזע ובעומק 

. מעבירים בקרקע יבשה יחסית,  כדי למנוע התפוררות הגוש

בזמן החפירה יש להימנע עד כמה שיינתן מקריעת שורשים ויש לגזום את כל השורשים  

. או נבקעו בזמן העקירה ולמרוח במשחת גיזום,  החורגים מהגוש שיועבר וכן שורשים שנשברו

. במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ

.  למניעת התאדות והתייבשות, יש לשמור על לחות גם בבית השורשים, בעצים חשופי שורש

מ שהפצעים יהיו חלקים ולאחר מכן יש לרססם בחומר חיטוי "את  פצעי הגיזום יש לקטום ע

. מחלות ולמרחם במשחת עצים נגד

תוך כדי מילוי , במהלך הנטיעה.  פ הנחיות המפקח"יהיה ע, כיוון זרועות העץ בעת השתילה

כן יש .  יושקה הבור כדי למנוע היווצרות כיסי אויר בין האדמה והשורשים, הבור בקרקע

. סביב העץ עד לגובה הסופי להוסיף קרקע
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.   כל עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש

. עד ביצוע הנטיעה, (שיהא על חשבון הקבלן)- י בד יוטה רטוב "ורשיו יכוסו עש

יש לעטוף את הגזע והזרועות , בהעברת עצים הנעשית החל מחודש מאי עד אמצע אוקטובר

. (נייר אריזה או קרטון גלי:  כגון)בחומר מבודד מחום וקרינה 

 .י המפקח"בריכוז שייקבע ע (בפרמט)השורשים ירוססו 

 .  גזע והענפים הראשיים  של כל העצים המועתקים ימרחו בלובן

 

 עצים המיועדים לשימור ועצים קיימים.    41.3.340
 

שנשארים  כמו כן ישומרו עצים.  ע"העצים המיועדים לשימור מסומנים כעצים לשימור בתב

. ויינקטו כל הפעולות לשמירתם, הפיתוח והצמחיהת ובשטח התכנון ומסומנים בתכני

  הנוףעיצוב, כולל הסרת ענפים וזיזים יבשים, יש לגזום את העצים הקיימים לעיצוב צורתם

 .ומריחת פצעי הגיזום במשחת עצים

 

. אחריות ותחזוקה, מסירה לעירייה.    41.3.350
 

: מסירה ראשונה

הקבלן יחל בנוהל מסירת עבודות הגינון . בסיום העבודות ולאחר שקיבל הוראה מהמפקח

וההשקיה למחלקת הגננות בעיריית בית שמש  בשלב ראשון ימסרו מערכות ההשקיה ולאחר 

 . מכאן מערכות הגינון

שטח הגן מיושר ובמצב נאות וכל שאר העבודות .  בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות

אם העירייה לא תקבל את הגן בגלל חוסר .  או מופיעות במפרט מושלמות/המופיעות בתכנית ו

בהתאם למפורט בהמשך פרק ,  הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את השטח, במרכיב מסוים

. עד למסירה ראשונה, זה

: נוהל שלבי המסירה יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן כמפורט להלן

 :התיק יכלול. פ"הקבלן יגיש תיק מסירה מפורט לעבודות הגינון וההשקיה למנה .1

 .י מחלקת הגננות בשלב התכנון"תוכניות גינון והשקיה מאושרות כפי שאושרו ע .א

 . לעבודות ההשקיה1:250מ "מפורטת בקנ (S-MED)תוכנית עדות  .ב

. השתילה והנטיעות לעבודות 1:250מ "מפורטת בקנ (S-MED)תוכנית עדות  .ג
 .י התוכניות"הצהרות מתכננים על סיום העבודות עפ .ד

. תעודות אחריות ושירות לראש המערכת ולמחשב ההשקיה .ה

י מודד מוסמך ויוגשו בשלושה העתקי נייר וקובץ אוטוקד בגירסה "כל תוכניות העדות יוכנו ע

 בעיריית בית GISי מחלקת "ת ויאושרו ע"י נוהל מבה"הקבצים יהיו מסודרים עפ.  לפחות2013

שמש 

 

יקבע סיור מסירה ראשוני באתר בנוכחות , י המפקח"לאחר שתיק המסירה יאושר ע .2

הקבלן ישלים את ביצוע , במידה וידרשו עבודות השלמה. הקבלן ונציגי מחלקת הגננות

. י המפקח"י פרוטוקול סיור המסירה הראשוני ולוחות הזמנים שיסוכמו ע"העבודות עפ
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י הצורך והקבלן יקבל אישור בכתב ממחלקת הגננות על "יקבע סיור מסירה חוזר עפ

. השלמת המסירה הראשונית

 

 את העבודות  לתקופת תחזק חל הקבלן לי, גננות' אישור מחוקבלת לאחר מסירת העבודה  .3

 לקבלן הוצאות ועלויות אחזקה וכל ההוצאות לא ישולמובתקופה זו .  יום90קליטה בת 

מחירון מיוחד \יהיו כלולים במחירי היחידות לעבודות גינון והשקיה שבכתב הכמויות

 . י העירייה" עמסירה ראשוניתמניין התקופה מיום קבלת אישור . ובתוספת ההנחה שהציע

4.  

: מסירה סופית

 ימים שבסיומם ימסור הקבלן את 90י הקבלן תהיה למשך "כ תקופת שירותי האחזקה ע"סה

העבודות ימסרו לאחר שהקבלן . כל העבודות מסירה סופית למחלקת הגינון בעיריית בית שמש

השלים את כל התיקונים והחלפת הציוד והשתילים הפגועים כפי שיורה המפקח ובהתאם 

 והסדרת השטח עד לאישור משך הזמן הדרוש לתיקוןב. לדרישות האחזקה כפי שמופיעות לעיל

 .הקבלן ימשיך לתחזק את השטח על חשבונו קבלה סופית של העבודה

 

 . מקיפהאחריות

 האחריות,  במשך תקופת האחזקה והתפתחותם התקינההקבלן אחראי לקליטת כל הצמחים

טיב .  בשתילים חדשים, אשר לא נקלטו על הקבלן להחליף את כל השתילים.  והטיפול

שתילים אשר לא יראו .   כנדרש במסמכי החוזה- מקורם ואופן שתילתם , השתילים שיוחלפו

מנוונים או בלתי מפותחים ייחשבו כאילו לא ,  חולים, סימני צמחיה וגידול או שהיו פגומים

החל ממסירת השטח , אחריותו של הקבלן לשנה.  נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח

. הדברת העשבים ומערכת ההשקיה, האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר, לעירייה

 

 ריהוט חוץ –  42פרק  

         
 

 ריהוט רחוב   42.4 , 42.2 , 42.1תת פרקים 
 

: ריהוט הרחוב כולל 

 

 .ע"או ש\ו"  שחם אריכא"תוצרת " ומסעד יד" נועם" דגם י מתכתספסל.   42.2.060

ע "או ש\ו"  שחם אריכא" תוצרת ,  ליטר70בנפח , " רותם"אשפתונים דגם .   42.4.030

ע "או ש\ו" שחם אריכא"תוצרת , " אביב"ברזיה דגם .   42.4.090

 

 1918מודגש כי כל ריהוט הרחוב יהיה תואם לתקן נגישות  .א

 .מוגדש כי כל מוצרי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בתנור .ב

. מודגש כי כל הריהוט יסופק עם אחריות יצרן לשנה לפחות .ג
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 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה – 44פרק 

 

  גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1תת פרק 
 

 כללי 41.1.000
 6פרק  - י המפרטים בעבודות מסגרות"הגדרות והמעקות בעבודות הפיתוח יבוצעו עפ .א

. במפרט הכללי

: עבודות המסגרות כוללות .ב

 .ג קירות"עמעקות שבכה   44.1.020

   שערי פישפש44.1.070

 .מעקות אחיזה לרמפה ולמדרגות   44.1.080

. מעקה הגנה לערוגה.   44.1.090                   

 

 מסגרות בפיתוח.         44.1.020-090
 

. 1 1/2" או 2"נורות בקוטר ימעקות האחיזה יבוצעו בתכנון ופרוט על בסיס צ .א

 .במידות המפורטות בפרטיםומברזל שטוח מעקות שבכה יבוצעו מפרופילים מרובעים  .ב

. כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים העדכניים .ג

:  מתכת

יהיו חדשים  ' ספסלים וכו, פחים, שערים,  כל החומרים ממתכת כגון פרופילים לגדרות

. נקיים מחלודה או פגמים אחרים,  ומאיכות מעולה

. כל השטחים המיועדים לריתוך ינוקו היטב משמן וליכלוך:   ריתוך

. י רתכים מומחים ומנוסים"  עבודות הריתוך ייעשו ע

. CO2  כל הריתוכים יתבצעו בריתוך 

 

. י אבץ"חשמלי ע-  ציפוי כימי–כל החומרים יעברו תהליך גילוון אלקטרוליטי :   גילוון

. י חומצות ודגריזר"  לפני הציפוי יש לבצע תהליך ניקוי ע

.  מיקרון לפחות60  עובי הגילוון 

 

. כל המוצרים יעברו תהליך גילוון לאחר הריתוכים:   יש להדגיש

 

. ללא ריתוך, י תותב וברגים "חיבור המעקות לעמודים ייעש ע:                  חיבור יבש 

 

בשיטה אלקטרוסטטית בפוליאסטר , כל החומרים יעברו תהליך צביעה בתנור:  צביעה

לאחר מכן גוון .  והנותן עמידות גבוהה ומגע עדין.U.Vנקי העומד בפני קרינת 

עובי שכבת . ייבוש בתנור. R.A.Lי מפתח "הצבע ייקבע לפי בחירת האדריכל עפ

. הכל לפי תכניות ופרטים.  מיקרון90- הצבע כ
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כבישים ופיתוח  -  51פרק  

 

הכנה ופירוק    עבודות  51.1תת פרק  

 

 כללי 51.1.000
 

י הפיקוח תאום מערכות תשתית "וודא שנעשה עלהקבלן לפני תחילת עבודות הפירוק על  .1

 .ויקבל אישור בכתב לעבודההמתאימים גורמים היתאם עם הקבלן .  בעירייה

 .י ההנחיות והתכניות המתאימות"לפני תחילת העבודה יש לבצע העתקת עצים עפ .2

חשמל , קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה-עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת .3

,  וטלפון

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו - וכדומה עצים קיימים לשימור 

 .הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים. ובאישורה

אופן ביצוע .  תסומן על פני השטח לפני תחילת העבודה (צנרת וכבלים)קרקעית -מערכת תת

אישור זה לא יהיה בו כדי . קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח-בתחום מתקן תת העבודה

-לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או תת

, קרקעי-נתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת .קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה

. יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול בו
 

    עבודות עפר 51.2תת פרק  
 

  חפירה כללית 51.2.020

או /על הקבלן לבצע חפירה ו,  מ לפינוי הפסולת" ס20לאחר פירוק פני השטח וחישוף לעומק   

מדרגות /כבישים/שבילים/קירות תומכים/מסלעות/חציבה כללית הדרושה סביב המבנים עד לגבולות

, מדרגות, שבילים, מדרכות, לביצוע תשתית החניות, מ מתחת למפלס המתוכנן" ס50עד לגובה ', וכו

. העבודה תבוצע בכלים או בידיים.  גינות ולרבות ביצוע השיפועים המתוכננים, גדרות, קירות

 
 מצעים ותשתיות,       מילוי מובא 51.3תת פרק 

 

 יישור שטחים והידוק, עבודות מילוי .  51.3.010

  כללי

.  ח ביסוס"כל המילוי יהיה מובא מבחוץ לפי הנחיות בתכניות קונסטרוקציה ולפי דרישות דו

במידה וקיים ניגוד בין מפרט הזה . ח ביסוס מהווה מסמך בלתי נפרד של הפרויקט והחוזה"דו

.   (ח ביסוס"תכנית ודו)לפעול לפי מסמכים האלה – ח ביסוס "לבין תכנית קונסטרוקציה או דו

שרידי , שורשים:  יש לחשוף את הקרקע הטבעית ולסלק את הפסולת כגון, בטרם יבוצע המילוי .1

. חומר אורגני וכל מילוי קודם או בולדרים
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מצמחיה ומכל , מחומרים אורגניים, מטין, נקי מאבנים גדולות, החומר למילוי צריך להיות גרגרי .2

טיב החומר למילוי והמקור ממנו יובא טעון אישור המפקח לפני . פסולת וחומר מזיק אחר

הידוק , מ" ס20העבודה כוללת פיזור החומר בשכבות שעוביין לא יעלה על . הבאתו לשטח

, ל"לצורך ביצוע המילוי הנ. במכבש תוך הרטבה אופטימאלית עד לקבלת צפיפות מקסימאלית

.  כולל עבודת ידיים, ציוד ושיטת עבודה הנחוצה לשם ביצוע העבודה, ישתמש הקבלן בכל כלי

בומג או שווה ערך בעל משקל     , "דיינפק"ההידוק יעשה באמצעות מכבש ויברציוני כבד מטיפוס  .3

. ד"  סבל2000 טון לפחות וויברצייה של 12סטטי של 

י מודיפייד עם רטיבות גובהה מהרטיבות " עפ98%הצפיפות הדרושה במילוי תהיה  .4

. האופלטמלית

באזורי מילוי המבוצע ישירות על הקרקע הטבעית יש להדק תשתית לאחר החישוף באמצעות  .5

. ל"באזורי סלע ניתן לוותר על הידוק כנ.       מעברים של מכבש כבד6

על מנת לאש את ההידוק ואת השגת , ר" מ500יש לבצע בכל שכבה בדיקת צפיפות אחת לכל  .6

.  לפחות מבדיקות הצפיפות יבוצעו בשיטת קונות החול20%.  הצפיפות הנדרשת

עבודות העפר והמילוי יבוצעו בפיקוח רצוף של מפקח מנוסה שתפקידו לוודא מילוי הוראות  .7

.  י מהנדס הקרקע"י מעבדה מאושרת ע"למעט בדיקות הצפיפות והמעבדה שיבוצעו ע. מפרט זה

.  מעברים של המכבש על כל שכבה8המפקח ישגיח על מינימום של 

 מעובי המילוי ויש להביא נתון זה בחשבון בתכנון 2%ל צפויה שקיעה של עד "במילוי כנ .8

. המפלסים      והאלמנטים בפיתוח המונחים עליו
 

: מצעים מחומר מחצבה מהודק.     51.3.120
 

 20 שכבות של 2תבוצענה , רחבות ומשתחי גומי, מדרכות, מדרגות, מתחת לאזורי ריצופים .1

החומר יפוזר על פני . י הנחיות יועץ הקרקע"מדורג עפ  ('מצע א)מ כל אחת מחומר מחצבה "ס

המצע יהיה . פיזור החומר יעשה בהתאם לסימון ולגבהים שבתוכניות.  תשתית מהודקת

 2/3נוח להידוק ולא יכיל אבנים שגודלן עולה על , גירי, גרגירי, מחומר מחצבה ממקור מאושר

מחומרים אורגניים , מטין, כמו כן יהיה המצע נקי מחרסית. מ" ס7מעובי השכבה ולכל היותר 

המצע יפוזר בשכבות שעוביין אינו . ומכל חומר מזיק אחר וחייב אישור המפקח לפני פיזורן

 . מ לאחר הכבישה ויהודק" ס20עולה על 

 

ב יהודקו תוך הרבצה במים בשיעור "המצעים וכיו, קרקעיות החפירות, שכבת המילויהידוק  .2

.  י המפקח"אחיד באמצעות כלי הידוק מכניים המתאימים לסוגי העפר השונים ואשר יקבעו ע

בשטחים נרחבים יבוצע ההידוק . מ" ס20עובי השכבה המהודקת  , בהעדר הוראות אחרות

 3.5או במכבש ויברציוני שמשקלו  ,  טון10-12גלגלי שמשקלו  -גלגלי או תלת-במכבש מכני דו

 5-  גלגלים קדמיים ו4או במכבש פניאומטי בעל  /ו,  תנודות בדקה1400-1600ותדירותו  , טון

באדמות .  טון לפחות12- ללא הכלי הגורר - שמשקלו , מורכבים על שני צירים, אחוריים

י "גם בעזרת מכבש רגלי כבד שמשקלו ייקבע ע, קוהזיביות יבוצע ההידוק במידת הצורך

.  המפקח בהתאם לקרקע
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הכבישה תמשך עד אשר , מ לפחות" ס30והחפיפה תהיה בשיעור , הכבישה תיעשה ברצועות

בשטחים קטנים . ייפסקו כל השקיעות והתזוזות ולא יוכרו עוד עקבות המכבש על פני השטח

נמנעת , אשר מטבע הדברים ולדעת המפקח, וכן במקרים מיוחדים, ובמקומות צרים ומוגבלים

" צפרדע"או במהדקי , יבוצע ההידוק במרטטי קרקע, מהם עבודת מכבשים כמתואר לעיל

בשום מקרה לא תותר עבודת . שעוצמתם מספקת להשגת הצפיפות שניתן להשיגם במכבשים

הקבלן יוחזק אחראי להתהוות שקיעות במרצפים על מילוי שהידוקם . הידוק ללא כלים מכניים

.  לא בוצע כראוי

 

עבודות ניקוז  -  57פרק  

 

 
 : כללי57.00תת פרק 

 

 .י המזמין"והמפקח שימונה ע, מ" בתאום ופיקוח חברת הגיחון בעבוצעו יהניקוז עבודות

לרבות עבודות חפירה ועבודות . פרוק והכנה, הקבלן יתאם עם המתכנן את כל העבודות הנדרשות לסימון

. גישוש לגלוי תשתיות קיימות

 

. 57י האמור במפרט הכללי פרק "י התקנים והדרישות ברשות המקומית ועפ"כל עבודות הניקוז יבוצעו עפ

הציוד והחומרים הנדרשים להשלמת העבודוה , התשלום עבור ביצוע העבודות כולל את כל העבודות

 %י המחירון המיוחד ובתוספת שיעור "התשלום עבוד כל העבודות הנדרשות עפ. ומסירתה לעירייה

לא ישולמו כל תושלומים נוספים לרבות עבור כל עבודה . ההנחה הכללית כפי שהגיש הקבלן בהצעתו

. הנדרשת לביצוע מושלם של העבודה גם אם לא צויינה במפורש במסמכים ותוכניות העבודה

 

 :י המפרטים להלן"העבודות יבוצעו עפ
 . המיוחד לעבודות ניקוז בהוצאת המיםמפרטה

 . בית שמשעירית של הכללי המפרט

. עדכון אחרון (57 )פרק הכללי הבין משרדי המפרט

 

: צנרת 
 כמצוין להרס עומס להמתאים ומהסוג לתיעול מסוג  27 'מס ישראלי תקן לבדרישות יעמדו הצינורות

 . בטון הידרוטיילניקוז צינור מסוגצנרת הבטון תהיה .  ובפרטי הניקוזתכניותב

 
:  חיבוריםאיטום 

 . ת והתוכניותהכמויו כתב י"עפ הצינורותסוג , ים במבנה הצנרתובנכל האטמים יהיו מ

 .מ"ס50 –מ "ס40ר קוטיהיו מותאמים ל, השוחות וכן ההראשי בקו נורותציהקוטר 
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  עבודות החפירה57.01תת פרק 

 
 (.חציבה/ חפירה )העפר עבודות
 או טלפון, חשמל כבלי לצינורות מתחת או בסמוך הקו עובר בהם מקומות התגלו העבודה ובזמן היה

 להם לגרום ולא בהם לפגוע לא כדי זהירות במשנה החפירה בזמן הקבלן ינקוט, אחרים קיימים מתקנים

 .כספית תוספת כל ללא, ידיים ודתבובע בזהירות תבוצע החפירה אלו באזורים נזק כל

כמו כן ביצוע עבודות בסמיכות לתשתיות קיימות כאמור רק לאחר שהודיע הקבלן לגורם התשתית על 

. ביצוע העבודות וקיבל הנחיות ביצוע מפורטות לרבות פיקוח ככל שיידרש

בתכנית חתכים )ראה פרטי ביצוע . חציבה בהתאם לדרישות להנחת הצנרת המבוצעת\ עומק החפירה

. (לאורך ולרוחב ולפי תכנית מצורפת 

 

 ותשלום מדידה אופני
 ' מ1.0רוחב התעלה עד ' מ2.0א חפירה בין מרכז תא לתא הבא לפי חתך ועד עומק " מדידה לפי מ–מדידה 

 .או חציבה\ק חפירה ו" מ–תשלום 

 :כלול במחיר

 .החומרים והכלים הנדרשים לביצוע העבודות, אספקת הציוד

 

 הנחה והרכבת צנורות, אספקה57.02תת פרק 

 
 : אספקה02.57.004

 . עבה או בטון הידרוטייל  P.V.Cצינורות 

 

 :הנחת הצנרת
 .שלב הנחת הצנרת יבוצע אך ורק לאחר אישור בכתב מהמתכנן למפלסי החפירה הסופיים

 20 של שכבותהשכבה תונח ב, התעלה בתחתית גרנולרי מחומר מיישרת שכבהבגמר חפירת התעלות תונח 

 .י הדרישות והוראות הביצוע במפרטי הגיחון"מ מהודקות עפ"ס

 של בשכבות יהודק החומר, ומעליוהצינור בצידי גרנולרי חומרלאחר הנחת הצנרת יבוצעו עבודות מלוי ב

 .מעל לצינור+ מ" ס20 עד למפלס הצינור צידי משני שווה בצורה מ"ס20

 .ממפלסי הגמר (-מ " ס30)עד למפלס  . 98% כולל הידוק מבוקר ל 'א ממצעיתרת המלוי 

 

 ותשלום מדידה אופני
 .שלהם הציר לאורך השוחות מרכזי בין, ביצוע לאחר (א"מ) אורך מטר לפי- צנרת 

 .לפי יחידות. 'קולטנים וכד, תאי בקרה-  אביזרים 

 :כלול במחיר

 .הציוד והכלים הנדרשים לביצוע העבודות, אספקת החומרים

 .אביזרי חיבור ואיטום

 .חציבה ופנוי עודפי עפר לאתר פסולת מאושר כולל תשלום האגרות, עבודות חפירה

 .עבודות מלוי והידוק חומרי מלוי בתעלות הביצוע

 .מסירת העבודות לעיריית בית שמש לרבות תוכניות עדות ותיק תיעוד העבודה
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  בקרהם ושוחותבניית תאי ו אספקה57.03תת פרק 

בית שמש י מפרטי הגיחון והמפרט הכללי של עיריית "עפכל העבודות 

 

 העבודה כוללת
אספקה , בטון רזה, הכנת תחתית התעלה והידוקה, פינוי חומר, תימוך ודיפון החפירה, חציבה/ חפירה

 או יציקה במקום לפי תכניות שיכין הקבלן בעזרת מהנדס 40- והתקנה של שוחה טרומית מבטון מזויין ב

קידוח והתאמת ', מילוי חוזר סביב השוחה ב מצע סוג א, מפקח מטעם מוריהרישוי מטעמו ובאישור 

, טון25 אספקת והתקנת מכסה ומסגרת לעומס כבד, אספקה והתקנה של מחבר שוחה, לצנרת פתחים

התאמת גובה השוחה הסופי למפלסי הפיתוח  . שלבי ירידה במידת הצורך, חיבור הצינורות לשוחה

. המתוכננים

 בניית תאי קליטה57.04תת פרק 

 קולטנים 2כולל אספקת והרכבת , המופיע בתוכנית מפרט הפי על תבוצענה זה הנוגעותלפרק העבודות כל

. טון25דגם תל אביב עומס 

 
: הביצוע ודרישות תיאור

. עילי נגר לקליטת תאים 2 של והנחה הובלה, להספקה מתייחסת העבודה

 בעומק בור חציבת / חפירת כוללת העבודה. הגיחון ידי על מאושרת מתוצרת טרום מבטון יהיו התאים

 אספקה, החפירה חתית והידוקת יישור, עבודה מרחבי כולל, הקליטה תאי לביצוע הדרושות ובמידות

 המתאימים " תל אביב "דגם יצקת ומסגרות שבכות, מסגרות והתקנת אספקה,  השוחות של והתקנה

 שלה מושלם לביצוע הדרוש וכל העפר עודפי סילוק, בתא סביבמצעים ב מילוי, המתוכנן במקום להתקנה

 .עבודה

 

 ותשלום מדידה אופני
 

. בשטח שבוצע עומק הלפי מסוג,  קולטנים2 כפול חידה לפיי יימדד קליטה תאי

 התאמת מפלס התיקרה ,החפירה תחתית להכנת, התא עבור לחפירה מלאה תמורה יהווה התשלום

'  מצע סוג אמילוי, ההיצק חלקי וקולטן, השוחה של והנחה הובלה ספקהא ,והמכסה למפלסי הפיתוח

 .עם שני רשתות מושלם קולטן לקבלת הנדרש וכל התא סביב

 

  עבודות שונות בתאי בקרה57.06 תת פרק

 

ביצוע כל האתימות , מ  לתא בקרה קיים" ס50 התחברות צינור חדש בקוטר עד וכולל העבודה כוללת

 .יק של התאים 'מסביב הצינור וביצוע בינצ

 

 אופני מדידה ותשלום
 

 .'  מ1.5מסוג לפי קולטן זוגי מושלם עד עומק ,תא קליטה יימדד לפי יחידה 
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התשלום יהווה תמורה מלאה לחפירה עבור התא קולטן ולהכנת תחתית התא לאספקה והרכבה של התא 

 הקולטנים 2אספקה והרכבת מכסה ומסגרת של , סביב התא ' לחלקי היציקה ומילוי מצע סוג א,הזוגי 

 .דגם תל אביב לעומס כבד וביצוע מושלם של העבודה 

 

 על פני השטחעבודות שונות  57.07תת פרק 

 

החלפה של מכסי שוחות , הובלה והתקנה של מכסים ומסגרות לשוחות ולתאים, העבודה כוללת אספקה

. שבורות או לא מתאימות לעבודות הפיתוח, קיימות

ביצוע התאמות גובה המכסה החדש והתקנתו  על , פירוק המכסים הקיימים, העבודה כוללת עבודות עפר

 .בית שמש כולל חיבור הקו החדש למערכת ניקוז קיימת פי מפרט עיריית 

 

 אופני מדידה ותשלום
 

טון 25יחידת התאמת מכסה הכוללת עקירת הישן והתאמת החדש כולל אספקת מכסה יציקה עומס 

  .(עבודה מושלמת)וביצוע טיח מבפנים 

 
 :התוויה וסימון, מדידות

 

. של הקבלן י מודד מוסמך"תאי הקליטה והצנרת יסומן ע, המיקום המדויק של תאי הבקרה

 :הסימון יכלול את

 .הציר האורכי של הצינור .1

 .נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות .2

 .מיקום מרכז התאים .3

 

תאי , הצינורות ל יהיה על הקבלן להכין את כל רשת הנקודות הדרושה להקמת"על סמך הנתונים הנ

 כולל שוחות בקרה)הביקורת ותאי הקליטה בצורה שתאפשר אתור ובדיקה בטוחים לכל החלקים 

, העבודה על הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע .(וקליטה

.  ללא דיחוי על חשבונו ובאחריותולחדשם\יהיה עליו לשקמן

 

 :מסירת העבודה
 

מסירת העבודה תהיה למחלקת תאום התשתיות והניקוז בעיריית בית שמש על הקבלן לברר את תנאי 

. י המחלקה"הכנת העבודות ומסירתם ולאשר קבלה של המערכת ע

: בכל מקרה המסירה תכלול

. תוכנית עדות הכוללת סימון התאים והצנרת

. מפלסי ביצוע כולל מפלסי רצפת התאים

 .תיעוד מצולם של העבודות בשלב החפירות והטמנת הצנרת
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להסכם ' נספח   ג

 
( 5)'אומדן מחירי כתב הכמויות יצורף גם כחלק ממסמך א)

 (יחד עם טופס הגשת ההצעה הכספית, להזמנה
 
 

אומדן מחירי כתב הכמויות  
 

ואדי זנוח - שביל אוהל יהושע 
 השקיה ואחזקה, גינון, פיתוח, ניקוז, עבודות תאורה

 
 
 

 51/16'מכרז מס
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 :כתב הכמויותמסמך אומדן מחירי הקדמה ל
 

.  הינו חלקי בלבד המצורף ("כתב הכמויות: "להלן(הכמויות אומדן מחירי כתב בסעיפי העבודה תיאור
 אין. למפרט הטכני המיוחד' מפורט במסמך ג, תיאור מפורט של העבודות עבור כל סעיף בכתב הכמויות

ולמחירים המצויינים  לתיאור העבודות בסעיפים הסתייגות או\ו הערה ,שנוי כל לכתוב או\ו לשנות
 .במסמך

 במידה  לרבות,הסף על ההצעה עלולים להביא לפסילת כאמור הסתייגויות ,שנויים ,הערות רישום

  .להצעת הקבלן נפרד במסמך יצורפו או\ו המסמכים בגוף וירשמו
 

וכן ביחד עם , פרויקט הנדוןל והתוכניותמיוחד טכני מפרט הה בשילוב עם יש לקרוא את כתב הכמויות
. בין שהם מצורפים ושאינם מצורפים, כל מסמכי החוזה

 י"עפ, יהא הקבלן חייב בביצוע העבודות והשירותים המפורטים בכתב הכמויות, באם לא צוין אחרת
 . שיתפרסמו עד תאריך מכרז זהכפיהתקנים הישראלים הקשורים לעבודות 

ל "התאמת הביצוע לתקנים כאמור מחושבת במחירי היחידה והמזמין יראה בקבלן כמי שחישב את הנ
. בהצעתו
 

 מדודות למבנים ולכן מחירי היחידה צריכים להיות מאוזנים כמויותאין לתת  סבור כי המזמין
 .ומשקפים את ביצוע העבודה ללא שיקולי כמות

 
להוסיף או להפחית ממנה ואף לבטל , המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכולת הסעיפים

לא יהוו סיבה ,במידה ויעשו, שינויים אלה. תתי פרקים וסעיפים שלמים מכתב הכמויות, פרקים, מבנים
כמו כן לא תשולם לקבלן כל תוספת . או בשיעור ההנחה שנתן\לשינוי במחירי היחידה שהציע הקבלן ו

תתי פרקים וסעיפים מכתב הכמויות המקורי שצורף , פרקים, או ביטול מבנים\שהיא עקב שינוי ו
 .בחוזה עם הקבלן

 

 את הערך הכולל של העבודה שתוארה לגבי כל פריט מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות משקפים
 בכל סעיף כמתואר, כולל כל ההוצאות העלולות להידרש עבור ביצוע העבודה בשלמותה, כלומר, ופריט
, הסיכונים הכלליים, כולל כל ההוצאות ההכרחיותו, כולל כל עבודה מקרית או מתקן ארעי, וסעיף

או ,  במכרזהקבלןהמהווים בסיס להצעת , יבויות שנקבעו במסמכים השוניםיהערבויות וההתח
 .המשתמעים מהם

 תמציתיים בלבד ומחירי היחידה יחשבו ככוללים את כל הינם כתב הכמויותתיאורי העבודות בסעיפי 
להוצאה לפועל של העבודה  (מיםי מתאי"תוהתכניות ,  המיוחדבהתאם למפרט הטכני)כאמור הדרוש 
 .גבוהה ביותרברמה 

 

ובשום פנים אינו בא ,  הינו לצרכי זיהוי הנושא בלבדבכתב הכמויותתיאור הפריט המקוצר הניתן 
 . במפרטים ובשרטוטים השונים, לשנות או לבוא במקום התיאורים המפורטים שניתנו בתנאי החוזה

 יש להתחשב בכל מסמכי ,או התוספת לאומדן העבודה\ההנחה ו את הקבלן מחשב\המציעבשעה ש
י הוראות כל " הנדרשים לביצוע עפ וחומריםותהחוזה המספקים הנחיות ותיאורים לגבי כל סוג עבוד

. תקן ובאופן מלא ומושלם
 

או התוספת ונקב בסכום התמורה כך שיתאים \המזמין רואה את הקבלן כמי שבדק וחישב את ההנחה ו
הקבלן עשוי להידרש להציג את . לתמורה הריאלית הדרושה לביצוע העבודה ולרווח הקבלני הנדרש לו

.  או נציגיו\ניתוח המחיר לכל סעיף וסעיף בהתאם לבקשת המזמין ו

י "או תוספת שאינם ריאלים  עלולים להביא לפסילת ההצעה ע\על המציע לקחת בחשבון כי ציון הנחה ו
.  המזמין

 

, הערות מיוחדות, לא תשולם כל תמורה עבור עבודה כלשהי המתוארת במסגרת של הערות כלליות
כל עוד ,  או במפרט המיוחד הבין משרדיבמפרט הכללי,  התכניותג" עהמופיעים' תנאים מיוחדים וכו

. בכתב הכמויות– בצורת פריט לתשלום - עבודה כזאת לא מופיעה באופן ספציפי 
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 במחירי היחידה של אותם הפריטים שכן יהיו כלולים, שעבורן לא פורט תשלום, המחיר לעבודות
. בכתב הכמויותמופיעים 

 
,   כשהיא גמורה– (אלא אם צוין אחרת)כל עבודה תימדד מדידת נטו בהתאם למפרט המיוחד 

, וכשהיא ניתנת להפעלה תקינה' ללא כל תוספת עבור פחת וכו, או קבועה במקומה/מושלמת ו
. בטיחותית ובהתאם לדרישות התכנון

 
, י המציע יכלול את כל התמורה הדרושה  גם עבור הוצאות ביטוח שונות"שיעור ההנחה שיוגש ע

או /כוח אדם דרוש ו, אחסון ושמירת ציוד, הובלתם לאתר, שימוש בכלי עבודה, מיסים  סוציאליים
 .אבטחת העבודה המבוצעת על ידי הקבלן

 
קבלן בסיכום כתב הכמויות כולל את כל התמורה הדרושה גם עבור כל \שיעור ההנחה שיגיש המציע

 . ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת אישורים מהרשויות השונות
 

קבלן בכתב הכמויות כולל את כל התמורה הדרושה גם עבור כל הבדיקות \שיעור ההנחה שיגיש המציע
, אם יהיו, תיקון כל הליקויים, בדיקות מעבדה, בדיקת קבלה, השימוש במתקני בדיקה, הדרושות

י חברות התשתית ובדיקות פרמטריות במידה "ביקורת ע, בדיקות קבלה נוספות במקרה ויידרשו
. כ"אלא אם צויין במפורש אחרת וניתן סעיף תשלום מתאים בכ, ויידרשו

 
קבלן בכתב הכמויות כולל את כל התמורה הדרושה גם עבור פיקוח רשויות \שיעור ההנחה שיגיש המציע

, רשות הטבע והגנים הלאומיים, לרבות פיקוח רשות העתיקות, וגופים סטאטוטוריים בתחום האתר
אלא אם צויין במפורש אחרת ', חברות תשתית עירוניות וכד, כבלים, בזק, ח"ח, ל ואיכות הסביבה.ק.ק

. כ"וניתן סעיף תשלום מתאים בכ
 

קבלן בכתב הכמויות כולל את התשלום עבור כל הוצאותיו הישירות \שיעור ההנחה שיגיש המציע
. והעקיפות של הקבלן לביצוע מלא ומושלם לכל העבודות והשירותים ברמה הגבוה ביותר

 
, הובלה, טעינה, אספקה: קבלן בכתב הכמויות כולל את התשלום עבור\שיעור ההנחה שיגיש המציע

/ פינוי חומר חפור, (בניית המוצר במקום שנקבע וחיבורו/ ההתקנה כוללת העמדת)התקנה , פריקה
אלא אם כן יש הפרדה מפורשת במחירון המיוחד לגבי פריטים , פסולת והפעלתו כנדרש במפרט המיוחד

 .התקנה ופינוי, הובלה, מסוימים לגבי אספקה
 

הציוד והחומרים הדרושים להתקנתו , האביזרים, עבודות להתקנת ציוד יכלולו את כל העבודות
השלמת ההתקנה תחשב כאשר הציוד המותקן מוכן להפעלה , וחיבורו המכני והחשמלי של הציוד

י התקנים האירופיים "בהעדר תקן ישראלי עפ, ובהתאם להוראות התקנים הישראלים המחייבים
. י התוכניות והמפרט המיוחד ולשביעות רצון המתכנן והמזמין"ובנוסף עפ

 
או של כל הסעיפים /המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את תכולתו של כל סעיף בנפרד ו

לפי  (או לבטל סעיפים שלמים מכתב הכמויות/להוסיף לתכולה או להפחית ממנה ו)או חלק מהם /יחד ו
או אחרים /לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים האלה ו, במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל. רצונו

. י הקבלן"או שיעור ההנחה שהוגשה ע\ו. שבכתב הכמויות
 

אופני המדידה והתשלום 
 או יומן \להלן יומן הביצוע ו)ימולא יומן ,  או משמרת עבודה,  בסוף  כל יום עבודה

הוראות מיוחדות , חריגות מדרישות המפרט, המפרט את התקדמות העבודה (האחזקה
אשר יהווה מסמך מחייב , מפקח לחתום על יומן זה/על הקבלן והמנהל . והערות

מלוי היומן והחתמתו יהיו באחריותו . לבדיקה ואישור חשבונות שוטפים וסופיים
קבלן , בכל מקרה של עבודות קבלן משנה באתר. הבלעדית והמלאה של הקבלן הראשי

. המשנה לא יורשה למלא יומני ביצוע באתר במקום הקבלן הראשי כאמור

 כל עבודה תימדד מדידה נטו כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספות עבור פחת וכד' .
מחיר העבודה יכלול את ערך  כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט 

 .והמשתמעות ממנו
 

 הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על ידי המזמין על סמך מדידות ,
ובהתאם לשיטה המפורשת בכתב הכמויות ולפי המפרטים לפי סדר העדיפויות 
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 .שבמוקדמות 
 

  מחיר התקנת הציוד יכלול גם את האביזרים הדרושים להתקנתו בהתאם לתקנים
ובהתאם למפורט בתכניות ולפי כללי המקצוע , י חוק"הישראלים המחייבים עפ

. הנכונים

 טעינה, אספקה: קבלן יחושב כשהוא כולל \י המציע"מחיר הסעיפים שימולא ע ,
אלא אם צויין במפורש אחרת , שינוע והתקנתה של המוצר, שמירה, פריקה, הובלה

 .בכתב הכמויות
 

 בשיעור ההנחה שיגיש הקבלן יחושבו הדרישות לתשלום עבור כל התיאומים ,
י כל דין ושיהיו "האישורים וההיתרים השונים הנחוצים לשם ביצוע העבודה עפ

 .לא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות אלה. באחריותו של הקבלן
 

  מודגש כי כל סעיפי החפירה במסגרת עבודה זו כוללים פירוק תת קרקעי :  פירוקים
לרבות פיקוח גורמי התשתית , לרבות מערכות תשתית וכבלים,  כלשהו  שיידרש

כולל החזרת . לא ישולם בנפרד עבור פירוק תת קרקעי ופיקוח ככל שידרש. הרלוונטים
 .המצב לקדמותו בגמר הביצוע

  "י "או הפחתת עפ\מחיר היחידה הקיים בכתב הכמויות בתוספת ו, "מחיר יחידה
, י מודד מוסמך"הכמויות ככוללים את כל עבודות המדידה הנדרשות ע. הצעת הקבלן

מיקום האלמנטים , תוואי החפירות, שימדוד ויסמן את כל הדרוש לביצוע העבודות
וכולל , כביש ומדרכה קיימים, השונים וסימון מפלסי ביצוע ביחס למפלסי שטח

י המפקח לרבות הכנת תוכנית מדידה למצב קיים "מדידות שוטפות ככל שידרשו ע
ת בה "  בנוהל מבאS-MADEטרם כניסת הקבלן לביצוע העבודות באתר והכנת תכנית  

 .מפקח\תסומן העבודה כפי שבוצעה בשטח בגמר העבודות ובהתאם להנחיות המנהל
 

 "למכרז זה או במפרט המיוחד\מחיר יחידה נקוב בכתב הכמויות ו" מחיר יסוד ,
 .כ למכרז"י הצעת הקבלן בדף ריכוז כ"בתוספת שיעור ההנחה עפ

 
 מפרט ,   חוזה–הקבלן מופנית להערות במסמכי המכרז השונים \תשומת לב המציע

, נילוות או עקיפות, ישירות)המתייחסות לעבודות ופעילויות שונות , תכניות, מיוחד
שלא ימדדו לתשלום בנפרד  (אשר מהוות חלק בלתי נפרד ממחויבויותיו של  הקבלן

 . ושהתמורה עבור ביצועם תהיה כלולה במחירי הסעיפים בכתב הכמויות
 

. אופן הגשת הצעת הקבלן

 ( (5)'מסמך א)טופס הגשת ההצעה הכספית , במסמכי המכרז  מצורף למסמך ההזמנה להציע הצעות

  .י המזמין"שיוגש יחד עם אומדן מחירי כתב הכמויות שהוכן ע

 בו ימלא המציע , או התוספת יהיה בטופס הגשת ההצעה הכספית כאמור\שיעור אחוז ההנחה ו

 . את שיעור ההנחה המוצע על ידו

 הפרקים והסעיפים הכלולים בכתב הכמויות באופן שווה, שיעור ההנחה יחושב עבור כל המבנים  . 

 או חישוב סכומים במסמך כתב הכמויות \או הסתייגות ו\או תוספת ו\אין לבצע כל שנוי הערה ו

או התוספת בדף הריכוז \למעט מלוי שיעור אחוז כללי בשורת ההנחה ו, או במסמך נלווה\ו

. כאמור
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: הקבלן\לפי כך מצהיר המציע

 
. שבהקדמה לכתב הכמויותההוראות והתנאים , קראתי את ההנחיות

. ההוראות וההנחיות שפורטו, אני מסכים לכל האמור והצעתי לוקחת בחשבון את כל התנאים
 

. זה שמי וזו חתימתי
 
 

_____________________________________________________ שם הקבלן המציע
 
 
 

      : תאריך ______________  :  הקבלןה וחותמתחתימ         
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 עיריית בית שמש

' נספח   ה
 

רשימת תכניות 
 

 ואדי זנוח- שביל אוהל יהושע 
 
 

 51/16'  מכרז מס
 
 

 :רשימת תכניות

 
 
 

תאריך עדכון 

   אחרון 

. מ.ק שם התכנית  ' מס

התכנית 

 1 תכנית פיתוח כללית  1:500 

תכנית פיתוח מפורטת  1:100  ' ד2-2

חתכים  1:100  3 

חתך תנוחת שביל  1:100  ' א3

תכנית השקיה  1:250  4 

צמחיה תכנית  1:250 
 

5 

פרטי פיתוח  משתנה  8 
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: הקבלן\לפי כך מצהיר המציע

 
ומצאתי כי כל " השקיה ואחזקה, גינון, פיתוח, ניקוז, עבודות תאורה "בדקתי את תיק המכרז 

. התוכניות עבור העבודות המופיעים ברשימה לעיל נמצאים בתיק המכרז כשהם שלמים
 

. זה שמי וזו חתימתי
 
 

_____________________________________________________ שם הקבלן המציע
 
 
 

      :  תאריך______________:   הקבלןה וחותמתחתימ         
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 לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת  – 'ו נספח

 העירייה ידי על יאושר, במכרז הזוכה ידי על יוכן)

 (.ההסכם ממסמכי נפרד בלתי חלק ויהווה
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 .נספח בטיחות בעבודה –' נספח ז

נספח בטיחות   
_______________________________________________________________ 

י "שאושר לענין זה מראש בכתב ע, באחריות הקבלן לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות
המצורף לנספח בטיחות זה ' טופס הצהרת בטיחות'לחתום על , ("ממונה הבטיחות"– להלן )העירייה 

 .ולהחתים עליו גם את ממונה הבטיחות מטעם העירייה
 .י הקבלן מול ממונה הבטיחות באופן ישיר"מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע

 .י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה"התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע
 . ימי עסקים מיום החתימה על ההסכם7-על הקבלן לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ

 .י ממונה הבטיחות"י הקבלן וע"חתומה ע" הצהרת הבטיחות"תחילת העבודות בפועל מותנות בהצגת 

 הצהרת הקבלן

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה  .א

קרא והבין את הוראותיו של , לפני שעבר את הדרכת הבטיחות האמורה במבוא לנספח זה
ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת , ב"המצ" הצהרת  הבטיחות"נספח בטיחות זה  וחתם על 

קרא את נספח הבטיחות והוא מתחייב לפעול בביצוע , הבין אותה, בטיחות כמפורט לעיל
 1954– ד "פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע

 .נספח הבטיחות והוראות הדין, 1970- ל "תש (נוסח חדש)ופקודת הבטיחות בעבודה 
 

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות  .ב
או המפקח בעירייה ונספח בטיחות /הנחיות והוראות המנהל ו, על פי הוראות הדין, והגהות

 .זה

 

 דגשים: נושאי בטיחות

 

על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות  .א
חוק ארגון : "להלן) 1954-ד"תשי, בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה

פקודת : "להלן) 1970-ל"תש, [נוסח חדש]ופקודת הבטיחות בעבודה  ("הפיקוח
 .והתקנות על פיהם ("הבטיחות

 
לשמירת רווחתם , על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי .ב

לקיים את כל , או גוף שהוא/עובדי העירייה וכל אדם ו, שלומם ובריאותם של עובדיו
או המפקח /הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו

 .בעירייה
 

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע  .ג
הציוד והחומרים אשר , המבנים, התהליכים, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, העבודות

ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך , הנם בשימוש
 .את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה

 

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות  .ד
מפקחים ומהנדסים של העירייה או מטעמו , לבטיחות ולשלום עובדיו, נשוא הסכם זה

הבאים  לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר 
 .המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז

 

לסמן באופן בולט , על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, מבלי לפגוע באמור לעיל .ה
או הנוצרים /ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו

לגדר לבטח , או לרכושו של מאן דהוא/העלולים להוות סיכון לגופו ו, במהלך העבודה
ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים , חומרים, מכונות (הבטיחות' בהתאם להוראות פק)



113 

 

 

למניעת התפשטות בערה , ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים
כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת . וכן לכיבויה

 .שלומו של כל אדם בשעת דלקה

 

י מי מטעמו האמון על כך "על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע .ו
 .הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום, ובהתאם לדרישות הדין

 
הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה  .ז

ללא פגמים , במצב טוב ותקין, המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה
 .וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים, או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא

 
הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  .ח

 .להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה

 

או למניעת פגיעה /הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו .ט
הכל בהתאם , באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא

 .להוראות הדין וכללי הבטיחות

 

או /או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או מפגע אשר גרם ו/במקרה בו התרחשה תאונה ו .י
או למפקח /ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו

 . (במידה והדבר נדרש על פי כל דין)ולמפקח מטעם משרד העבודה , בעירייה

 

או /מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו .יא
 שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת 72המפקח בעירייה תוך 

 .קרות אירועים דומים בעתיד

 

או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר /במידה וימצא המנהל ו .יב
יוכל העירייה באמצעות המנהל , התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן

היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך . או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן/ו
להפסיק , או המפקח/יוכל העירייה באמצעות המנהל ו,  ימים ממועד קבלת ההתראה7

ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת , את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה
 .ההודעה

 

יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים , למען הסר ספק .יג
 .פ הוראות הדין"והתרופות העומדים לרשות העירייה במסגרת הסכם זה וע

 

ובתדריך הממונה על הבטיחות , למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה .יד
בעירייה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על 

 .הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה
 

או פוטרת אותו /ל אינה משחררת ו"יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ, כמו כן .טו
מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות במכרז זה והארגונים להם הוא 

 .כפוף
 

 ציוד מגן אישי

 
בהתאם להוראות כל דין ובפרט , הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי .א

תקנות ציוד : "להלן) 1997-ז"תשנ, (ציוד מגן אישי)בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 
 .ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ("מגן אישי
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, באיכות נאותה, הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל .ב

בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא , חזק ועמיד
 ".ציוד מגן אישי"ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות , בא למנוע

 
 .הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין .ג

 

יוכל העירייה באמצעות המנהל , במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה .ד
לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא , או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית/ו

 .להפסיק את עבודת הקבלן,  ימים7מולאה תוך 

 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

 

ב ובכלל זה "האביזרים כלי העבודה וכיו, המכונות, על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד .א
צריכים , "פקודת הבטיחות"ובפרט הוראות , מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין

י בודק "יבדקו ע, י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות"לעבור בדיקת תקינות ע
ב נמצאו בלתי תקינים "אביזר וכיו, מכונה, במידה ופריט ציוד. מוסמך כנדרש ובמועד

על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר , וכשירים בבדיקת בודק מוסמך
מבלי לפגוע בשאר . יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך
או רכוש של כל גורם /הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו

 .או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה/ו
 

ב "האביזרים וכיו, הציוד, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, מבלי לפגוע באמור לעיל .ב
אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי /או בחזקתו בקשר לביצוע/המצויים בבעלותו ו

י הגורמים "כשיר ובטיחותי ע, יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין
. היצרן וכללי מקצוע מקובלים, ל בהתאם להוראות הדין"המוסמכים לבדוק המכשור הנ

או /מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו
או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט /רכוש של כל גורם ו

 .בסעיף זה

 

 עבודות בגובה, עבודות על גגות שבירים

 

או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות /על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו .א
עבודה )או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה /על גג שביר ו

"(, תקנות העבודה על גגות שבירים: "להלן) 1986-ו"תשמ, (על גגות שבירים או תלולים
 .שיפועו והשפעת מזג האוויר, שבירותו, בהתחשב במבנה הגג

 
במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין  .ב

 ".גג שביר, זהירות"
 

פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל , הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות .ג
תקנות העבודה על גגות "פ "חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע

קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו , מועסקיו, הקבלן יוודא כי עובדיו". שבירים
 .בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק

 

הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו , מבלי לפגוע באמור לעיל .ד
בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות 

 .שבירים
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 .2007-ז"תשס (עבודה בגובה )י תקנות הבטיחות בעבודה "הקבלן מתחייב לעבוד עפ .ה

 
 גהות תעסוקתית

 
אשר יבטיחו ויגנו , פ כל דין"הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע .א

או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי /מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו
במסגרת מילוי , בחומרים ובציוד, במבנים, במתקנים, בתהליכי העבודה, העבודה

 .התחייבויותיו נשוא הסכם זה
 

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את  .ב
בתהליך יצור או , בחומר, העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד

 .אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה/בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע
 

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות  .ג
וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על , הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה

 .ל"מנת למנוע הסיכונים הנ

 

 
 



 

 

 

 

 

 

116 

116 

טופס הצהרת בטיחות 
 

שעלי כי הובאו לידיעתי , מצהיר בזאת................................................................ , אני החתום מטה
פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות , לבצע את העבודה בתחום העירייה תוך שמירת חוקים

.  והדרכים הנדרשות למניעת תאונות עבודה בגינם, עבודהוכי נהירים לי הסיכונים האפשריים בבעבודה 
בתחום  פקודות ותקנות רלוונטיים, לבצע את העבודה תוך שמירת חוקיםהריני מתחייב להקפיד 

וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד , י כל דין"ועפהבטיחות בעבודה בסביבה פתוחה 
הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל . או בעירייה ולנהוג בהתאם להן/ והכלכלה

 או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית ה או ממונה הבטיחות מטעמעירייהאו מה/רשות מוסמכת ו
. בהתאם

או /לרבות עובדים ו, הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי
, באופן בלעדי ומוחלט, או מועסקיו והנני אחראי/או עובדיו ו/או קבלני משנה שיבצע ו/מועסקים ו

למסור להעביר לכל אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן הנני 
או מהנחיות /י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהוראות כל דין ו"אחראי לכך שיקוימו ע

.  הגופים האמורים באישורי זה דלעיל
הנני מתחייב להדריך בתחום הבטיחות בעבודה את כל עובדי העובדים בפרויקט וכן את כל קבלני 

 המשנה המועסקים מטעמי בפרויקט
גם הפרה יסודית , מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה

. עירייהשל הסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין ה

: ולראיה באתי על החתום
. ..................................................... פ.ח./ז.ת............................................................. שם 

........................................................................................................ העבודה 
............................................................. חתימה .................................................... תאריך

 
. ל הדרכת בטיחות ומסרתי לידיו עותק הנחיות בטיחות וסיכונים אפשריים"הריני מאשר כי העברתי לנ

:........................................................... השם

הוראות מחוק עבודת  –' נספח ח :................................................................................חתימה

 .הנוער
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 'נספח ח

. 1953 – ג"התשי, נוער עבודת חוק מתוך רלבנטיות הוראות
 

 [ ח"תשנ, (2)ב"תשל: תיקון]העבדה מסכנת . 33
-  המעביד נער באחד מאלה 

;   או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן4א או 2 , 2בניגוד להוראות סעיפים    (1)
;  כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו, 5בהתאם להוראות סעיף , במקום ששר העבודה והרווחה קבע   (2)
בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער , בעבודות   (3)

;  6בהתאם להוראות סעיף , בהם
;   אין להעבידו בה בגילו7שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף , בעבודה   (4)
( 2)(א)61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף - דינו , 14בניגוד להוראות סעיף    (5)

. (חוק העונשין- להלן ) 1977-ז"התשל, לחוק העונשין
 

 [ח"תשנ: תיקון]העבדה אסורה אחרת . א33
-  המעביד נער באחד מאלה 

שענינן בדיקות , א11 או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 12 או 11בניגוד להוראות סעיפים    (1)
;  רפואיות

שענינן , 25או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף , 24- ו20 , 21 , 22בניגוד להוראות סעיפים    (2)
;  שעות עבודה ומנוחה

לרבות הוראות בענין , 4או , א2 , 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים    (3)
.  הפסקות בעבודה או עבודה בלילה, מנוחה שבועית, קביעת מספר מרבי של שעות עבודה

. לחוק העונשין (2)(א)61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף - דינו 
 
  [ח"תשנ, ג"תשל: תיקון]פירושים . 1 
-  בחוק זה  (א)
;   שנה 16מי שעדיין לא מלאו לו - פירושו " ילד"
;   שנה 18אך עדיין לא מלאו לו ,  שנה16מי שמלאו לו - פירושו " צעיר"
;  ילד או צעיר - פירושו " נער"
;  או בהשגחתו , בפיקוחו, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, לגבי נער, "הורים"
;";  2 1954-ד"התשי, מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה- פירושו " מפקח עבודה"
;  מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי - פירושו " מפקח עבודה אזורי"
 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף - פירושו " פנקס עבודה"
וכן שירות או הצעת שירות , מכירה או הצעת מכירה- פירושו " התעסקות ברוכלות"או " רוכלות"

.  ברשות הרבים במקום ציבורי או מבית לבית
-  לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד (ב)
להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה , בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם- אצל הוריו  (1)

;  חקלאית במשק של ההורים 
" - עבודה", לענין זה;בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, בכל עבודה, אצל אדם אחר (2)

; לרבות רוכלות
ובכלל זה , בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח (3 )

במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב 
.  עבודה מעשית

או בצילומים לצורכי , אמנותית או לצורכי פרסום, לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית (ג)
ואף אם ההעסקה , אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, כהעבדה, 4כאמור בסעיף , פרסום

" -העסקת ילד", לענין זה;וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה, פעמית-היתה תד
. לרבות שיתופו

 
  [ח"תשנ, ג"תשל, ב"תשל, א"תשל, ט"תשכ: תיקון]גיל עבודה לילד . 2   
.  שנה15לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  (א)
לא יועבד אלא אם , 1949- ט "תש,  שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה15ילד שמלאו לו  (ב)

:  נתקיים אחד מאלה
;  1953- ג "תשי, הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות (1)
.  בוטל (2)
;  1949- ט "תש, לחוק לימוד חובה (1) (II) (ב)5ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף  (3 )
מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת  (4)

.  הלימוד המתאימה לגילו
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 לחוק לימוד 5 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 14שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  (ג)
.  היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד; 3 1949-ט"תש, חובה

. בוטל (ד)
 
  [ה"תשנ, ב"תשל: תיקון]עבודה בחופשת לימודים . א2 
על , מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית,  שנה15 שנה וטרם מלאו לו 14ילד שמלאו לו  (א)

הכל כפי שיקבע שר , בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, 2אף האמור בסעיף 
תקנות ;לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור, העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע

. (ג)2יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף , או מקצתן, כאמור
. (א)לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן , 1953-ג"תשי. הוראת חוק החניכות (ב)
 
  [ח"תשנ, ט"תשכ: תיקון]הופעות וצילומים . 4 
, בהופעה ציבורית,  שנים15אין להעביד ילד שטרם מלאו לו , (א)2מבלי לגרוע מהוראות סעיף  (א)

.  או בצילומים לצורכי פרסום, אמנותית או לצורכי פרסום
, לתקופה מוגבלת, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, 2וסעיף  (א)על אף הוראות סעיף קטן  (ב)

.  (א)בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן , להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד
.  לימוד או אימון לצורך ההופעה, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות" - הופעה", בסעיף זה (ג)
 
 
 
  [ח"תשנ, ה"תשנ, ט"תשכ: תיקון]איסור עבודה במקומות מסויימים . 5 

, בין בדרך כלל ובין במיוחד, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה,  שנה15אף אם מלאו לו , ילד
הנפשית או החינוכית , עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, באותו מקום, אם לדעתו עבודתו של ילד

.  מיקומו או בשל כל סיבה אחרת, בשל טיב העיסוק
 
 עבודות אסורות . 6

בתהליכי ייצור או , העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתקנות, שר העבודה רשאי לאסור או להגביל
אף , שלומם או בהתפתחותם הגופנית, לפגוע בבריאותם, במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו

.  אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים
 
 גיל מיוחד לעבודות מסויימות . 7 

אם , כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות
הרוחנית או , החינוכית, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו

. אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים, המוסרית של הנער
 
 [ח"תשנ: תיקון]אישור רפואי להעבדה . 11 
ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי , לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית (א)

.  להעבדתו
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה " - עבודה המחייבת בדיקות התאמה", בפרק זה (1) (ב)

וכן עריכת בדיקות רפואיות , קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה
.  חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה

לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את  (2 )
.  התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך

יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה  (2)אישור לפי פסקה  (3 )
ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן , מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער

. האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער;לשם ניסיון
 

  [ח"תשנ, ג"תשל, ג"תשכ: תיקון]בדיקה רפואית חוזרת . 12
במועדים ובתנאים שקבע , נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה (א)

.  (בדיקה רפואית חוזרת- להלן )שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה 
ירשום המוסד , על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה (ב)

, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, בפנקס העבודה של הנער, הרפואי המוסמך
, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, המעביד, ויביא אותם לידיעת ההורים

, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, 6 1959-ט"התשי
."  7 1953-ג"התשי

 [ח"תשנ: תיקון]הודעה על תוצאות בדיקה רפואית . 13 
-  כי , 12-ו(ב)11העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים  (א)
;  בוטל  (1)
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;  הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד (2)
-  העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו  (3)

.  ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי
ואם נאמר בהודעה שהנער אינו , מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער (ב)

יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה , מתאים לעבודה בה הוא מועבד
.  הוא מועבד

 איסור העבדה לאחר קבלת הודעה . 14 
יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת , 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

בעבודה שאליה מתייחסת , או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, ההודעה
. ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער

 [ח"תשנ: תיקון]יום עבודה ושבוע עבודה . 20 
.  לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע (א)
לפי ,  שעות עבודה ליום8-במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ, (א)על אף הוראות סעיף קטן  (1א)

, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, 8 1951-א"התשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה (א)5סעיף 
.  שעות עבודה40ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 

בין על פי חוק ובין על פי הסכם , ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו (ב)
.  לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה, או נוהג

לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות , הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה- פירושו " שעות עבודה "(ג)
.  22חוץ מהפסקות על פי סעיף , הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר

 שעות המנוחה השבועית . 21 
.  לא יועבד נער במנוחה השבועית (א)
-  המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  (ב) 

;  את יום השבת - לגבי נער יהודי  (1 )
הכל לפי , את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע- לגבי נער שאיננו יהודי  (2 )

.  המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו
 הפסקות . 22 
 שעה 3/4, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה (א)

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום . ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות, לפחות
.  ההפסקה היא של חצי שעה לפחות, שלפני חג

.  ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות (ב)
אלא אם , בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד (ג)

והנער נדרש על , היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו
. במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה; ידי מעבידו להישאר במקום העבודה 

 
  .[ה"תשנ: תיקון]איסור עבודת לילה . 24 
.  נער לא יועבד ולא ירכול בלילה (א)
פרק זמן של - חל עליהם , 11 1949-ט"התש, לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, "לילה", בסעיף זה (ב)

פרק זמן , אינו חל עליו, 1949-ט"התש,  ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה09:00 ובין 20:00 שעות שבין 12
. 06:00 ובין 22:00 שעות שבין 10של 

.  גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי, לענין סעיף זה, רואים נער כמועבד (ב) 1על אף האמור בסעיף  (ג) 
 

  [ח"תשס, ז"תשס, ח"תשנ, ג"תשל, ג"תשכ: תיקון]היתר עבודת לילה . 25
.   במקום שבו עובדים במשמרות23.00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה    (א)
רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם , ניתנה החלטה על שעת חירום     (1) (ב)

, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, 23:00אחרי השעה 
.  ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר

יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום  (1)תוקפו של היתר לפי פסקה    (2)
.  או במועד אחר שנקבע בהיתר, שבעקבותיה ניתן ההיתר

:  כל אחת מאלה" - החלטה על שעת חירום", בסעיף קטן זה   (3)
;  1951-א"התשי, ג לחוק ההתגוננות האזרחית9הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף    (א)
,  לחוק שירות המילואים8הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף    (ב)

;  2008-ח"התשס
  1971-א"התשל, [נוסח חדש]ב לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף    (ג)
, התרת שעה, רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר   (ג)

.  את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות
העבדתו של נער , התרת שעה, רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות   (ד)

חינוכו והתפתחותו , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, 24.00 שנים עד שעה 10שמלאו לו 
.  המוסרית של הנער
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 בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים 24.00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה    (ה)
 05.00כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה ; במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת

 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה
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עבודות פיתוח01.001.001

אספקה וביצוע עבודות לריצוף שבילים,01.001.001.0001
רחבות, כיכרות ו\או משטחים מכל סוג שהוא
באבן טבעית מסוג "ג'מעין" צהוב\אדום לפי

תוכניות.

198.00300.0059,400.00מ"ר

פרק 40 - פיתוח האתר01.001.001.040

פרק 40.1 - ריצופים, מדרגות ואבני שפה01.001.001.040.001

סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד
5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון

צבעוני אינו כולל צבע לבן.

כל האלמנטים הבנויים מאבן טבעית יהיו מאבן
מצפה רמון או ש"ע , בגוון צהוב. ובנוסף ראה

הנחיות מפורטות לעבודות אבן במפרט
המיוחד למכרז פרק 14.

עבודות אספלט למדרכות ומגרשי ספורט ראה
פרק 51 תת פרק 4 לכתב כמויות זה.

עבודות בטון - ראה הנחיות מפורטות במפרט
המיוחד למכרז פרק 02.(להלן נספח ג')

יישום שכבת אספלט לשבילים בעובי 5 ס"מ01.001.001.040.001.0190
כולל הספקה הובלה ריסוס חומר איטום

ביטומני, פיזור האספלט והידוקו.

725.5090.0065,295.00מ"ר

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים את כל העבודות
הנדרשות להתקנה מלאה ומושלמת של

האלמנט לרבות פתיחת תעלות יסוד, יסוד
ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים

קש תיות.

אבן שפה במידות 17/25/100 ס"מ לרבות יסוד01.001.001.040.001.0220
ומשענת בטון גוון אפור לפי פרט ב 04

580.0082.0047,560.00מ'

פרק 40.2 - קירות תומכים01.001.001.040.02

כל האלמנטים הבנויים מאבן טבעית יהיו מאבן
מצפה רמון או ש"ע , בגוון צהוב. ובנוסף ראה

הנחיות מפורטות לעבודות אבן במפרט
המיוחד למכרז בפרק 14.

כל פרטי הבטון ,יסודות, זיון , קשירת האבנים
- לפי פרטי קונסטרוקטור ובהתאם להנחיות
במפרט המיוחד למכרז עבודות בטון - פרק

.02

עמוד 21/08/20161 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א
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קירות תומכים (כובד) מורכבים מאבן משני01.001.001.040.02.0030
צידי הקיר . האבן בעיבוד תלטיש מסותתת,

בנדבכים. סוג הבטון ב-20. כולל: יסוד, עיבוד
ראש קיר מבטון עם פאזות, מילוי גרנולרי בגב
הקיר, נקזים, תפרים, קשירת האבנים, כיחול,
כל עב' החפירה הדרושות וכל יתר העבודות
לצורך ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות ופרט

אדריכלי מס' ק-01 ולפי פרטים והנחיות
קונסטרוקציה בגליון קונסטרוקציה.

45.00595.0026,775.00מ"ק

בנית סלעיה מקוביות אבן מלבניות עם פטינה,01.001.001.040.02.0090
גודל מינימום 1.3X0.90 מ', עובי מינימום 50

ס"מ, בהתאם למפורט בתכניות אדריכלות
וקונסטרוקציה. המדידה לצורך תשלום תהיה

במ"ר בהיטל על גמר העבודה לפי תוכנית
העדות.

402.00252.00101,304.00מ"ר

בורות גישוש לעומק 2.5 מ' בתחתית יסודות01.001.001.040.02.0230
קירות תומכים. ביצוע חציבה ע"י פטיש אוויר.

העבודה בפיקוח הנדסי צמוד לפי הנחיות
מהנדס ביסוס ומהנדס קונסטרוקציה.

16.00210.003,360.00יח'

סה"כ לפרק 40 - פיתוח האתר

פרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה01.001.001.044

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה01.001.001.044.012

הובלה והתקנה של גדר בגובה 1.20 מטר01.001.001.044.012.0020
כדוגמת "מעקה בטיחות צברית" לרבות יסוד
מתאים מבטון והעמדה למצב מושלם על פי

פרט מ 02 בגוון לבחירת האדריכל.

350.00370.00129,500.00מ'

סה"כ לפרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי
פלדה

פרק 51 - כבישים ופיתוח01.001.001.051

פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק01.001.001.051.001

כל העבודות בפרק זה כוללות פנוי הפסולת
לאתר שפך מאושר ו/או לאתר מאושר כפי

שיורה המפקח. מחירי היחידה כוללים אגרות
שפיכה והובלה. עבודות הפירוק כוללות

תשתיות ומתקנים לרבות פרוק זהיר לשימוש
חוזר. חפירת יסודות ובורות גישוש תעשה
בבקרה צמודה של המפקח ופיקוח גורמי

התשתיות השונים. אחריות התאום על הקבלן
המבצע לרבות תשלום אגרות הפיקוח ככל

שיהיו.

חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל מיון וניקוי01.001.001.051.001.0080
פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות
אחסנת החומר לשימוש חוזר בשטח האתר.

לרבות ניוד החומר באתר לצרכי ביצו ע עבודות
הפיתוח.

3,500.002.829,870.00מ"ק

פרק 51.2 - עבודות עפר01.001.001.051.002

עמוד 21/08/20162 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א
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חפירה / חציבה בכל סוגי קרקע עד 01.001.001.051.002.00202,000
מ"ק.

1,000.0026.0026,000.00מ"ק

פרק 51.3 - מילוי מובא, מצעים ותשתיות01.001.001.051.003

מלוי מובא מצעים ותשתית - כל העבודות בתת
פרק זה יבוצעו בהתאם לדרישות וההוראות
לביצוע עבודות סלילת כבישים במפרט הבין

משרדי פרק 51 מהדורה עדכנית למועד ביצוע
העבודה והמפרט המיוחד למכרז.

מצע סוג א' מונח בשתי שכבות , עובי שכבה01.001.001.051.003.0120
60 ס"מ לאחר ההידוק, כולל הידוק מבוקר
לדרגת צפיפות בשיעור 98% לפי מודיפייד

א.א.ש.ה.ו.

636.00103.0065,508.00מ"ק

עבודות עפר ותשתיות לניקוז01.001.001.051.061

חפירה ו/או חציבת תעלות עבור ביוב, ניקוז או01.001.001.051.061.0020
צינורות מים, לעומק עד 1.20 מ' לרבות סילוק

צנרת ומעבירי מים קיימים.

40.0051.002,040.00מ"ק

צנרת ניקוז01.001.001.051.062

צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר01.001.001.051.062.0100
160 מ"מ עטוף בד גיאוטכני לרבות עבודות
X 35 עפר בגובה הצינור והמילוי, מילוי חצץ

35 ס"מ וכיסוי

27.00130.003,510.00מ'

סה"כ לפרק 51 - כבישים ופיתוח

חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח01.001.001.098

צינורות לתיעול (ניקוז)01.001.001.098.100

צינור בטון מזויין לניקוז סוג 1 דגם "מגנוקריט01.001.001.098.100.0730
- F" או "הידרוטייל" עם אטם מובנה ב"נקבה"

קוטר 80 ס"מ דרג 5

18.001,320.0023,760.00מ'

סה"כ לחומרים ומוצרים לעבודות פיתוח

תאורת חוץ01.003

תאורת חוץ01.003.003

פרק 08 - הכנות לתאורת חוץ01.003.003.008

תת פרק 01 - מובילים01.003.003.008.001

התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד
ואינו גורע מהמפרט הטכני 08 והמפרט

המיוחד למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד
והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט

הטכני הרלוונטי למכרז זה

מובילים

עמוד 21/08/20163 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א
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צינור פי.וי.סי. סוג שחור קוטר 50 מ"מ דו01.003.003.008.001.0050
שכבתי.

360.0035.0012,600.00מ'

שרוולים

שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי. קשיח01.003.003.008.001.0070
בקוטר 110 מ"מ בעובי דופן 3.5 מ"מ כולל

סימון בר קיימא על קרקעי קצוות השרוול וסרט
סימון תקני.

30.0040.001,200.00מ'

תאי בקרה המחיר כולל חפירה/חציבה המכסה
מבטון מסוג בינוני קומפלט לפי מפרט 08 סעיף

080282 ולפי פר ביצוע

תא בקרה לכבלים ארומי קוטר 60 ס"מ בעומק01.003.003.008.001.0090
100 ס"מ , כולל מכסה B125 לפי ת"י 489

5.001,100.005,500.00קומפ

חפירות ומילוי

חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות01.003.003.008.001.0110
בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול,מילוי

החפירה , החזרת שטח לקדמותו וסילוק עודפי
אדמה . התעלה בעומק 90 ס"מ ורוחב 40-60

ס"מ.

350.0060.0021,000.00מ'

חציית כביש קיים והחזרת המצב לקדמותו01.003.003.008.001.0120
כולל ניסור ושיקום.

30.00130.003,900.00מ'

יסודות

יסודות לעמודי תאורה מכל סוג לרבות ברגי
יסוד והארקת יסוד ושרוולי מעבר כנדרש

בפרטי הביצוע

הסעיף כולל תכנון ביצוע ע"ח הקבלן, השכרת
שירותי קונסטרוקטור מדופלם בעל ניסיון

בתכנון יסודות של עמודי מאור כולל יועץ קרקע
, את הנתונים של תקן ישראלי יק בל הקבלן

מיצרן העמודים דרך מתכנן החשמל.

המחיר כולל חציבה וחפירה של הבור, הכנת
שרוולי מעבר לפי תכנית , כולל ברגי יסוד

מחוברים ומרותכים להארקת יסודות וכל שאר
העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. ל פי

מפרט 08 סעיף 08052. לפי פרט ביצוע

יסוד לעמוד תאורה בגובה 4 מטר יצוק מבטון01.003.003.008.001.0170
ב- במידות במידות 60X60X60 ס"מ, כולל ב

הארקת יסוד,ברגי יסוד ושרוולי מעבר.

23.00700.0016,100.00קומפ

תת פרק 02 - עמודים וזרועות לתאורת01.003.003.008.002
חוץ

כל המחירים כוללים אספקה , הובלה,התקנה
ואחריות

התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד
ואינו גורע מהמפרט הטכני 08 והמפרט

המיוחד למכרז זה

עמוד 21/08/20164 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א
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השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד
והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט

הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין
במכרז ולא ציוד אחר

C.O.C חלה חובה על הקבלן להציג תעודה
מטעם היצרן וחתומה על ידו על כל משלוח של

ציוד כנדרש במפרט הטכני.

עמוד תאורה תקני מפלדה בגובה 4 מטר בעל01.003.003.008.002.0060
חתך עגול אחיד בקוטר "6 לכל אורכו טבול
באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד, הכנת תא אביזרים וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו שתתאים לגוף התאורה הנבחר.

23.001,800.0041,400.00קומפ

צביעה

צביעה בתנור של עמודי תאורה / זרועות
מפלדה מגולבנת לעמודי בגובה עד__ מטר
בגלוון RAL( הצביעה לאווירה לא ימית)

כדוגמת מפרט אפוקסי של צביעת פוליאסטר
טה ור על פלדה מגולוונת בצביעה לפי תקן
ישראלי לצביעה על פלדה מגולוונת לרבות

קבלת אחריות ל - 5 שנים בכתב על הצביעה.

23.00500.0011,500.00קומפצביעה של עמוד בגובה 4 מטר01.003.003.008.002.0090

תת פרק 03 - פנסים לתאורת חוץ01.003.003.008.003

פנסים לתאורת חוץ

ג"ת עם לדים בהספק הכולל של 45W מסוגנן01.003.003.008.003.0020
להארת שבילים הגוף עשוי מאלומניום

מצמעוצב צבוע באבקת אפוקסי - פוליאסאר ,
IP65 עם כיסוי פוליאסטר בדרגת אטימות

BENITO מתוצרת KONICAL LED כדוגמת
מסופק ע"י חברת אלויק שירותי תאורה בע"מ
או ש"ע מאושר".כולל כבל 3X2.5 מ"מ חיבור

ממגש ועד לפנס וכל האביזרים

23.002,800.0064,400.00יח'

מגשים

מגש אביזרים עשוי מחומר בלתי מוליך וכבה01.003.003.008.003.0040
מאליו עמיד לאש כימיקלים וקורוזיה כולל מ"ז
חצי אוטומטיים דו קוטבי 10 אמפר , 10 ק"א

עם ניתוק "0" ( בעל מודול אחד ) מיועד לנורות
לדים כדוגמת ( סוג'קסי) או ש"ע מותקנים על
הפס. ומחווטים ע"י חוטים גמישים 2.5 ממ"ר

לטמפרטורה של 75 מעלות, מהדקיהמגש
יתאים לכבלי נחושת טו אלומניום.

23.00300.006,900.00יח'

כבלים נחושת

01.003.003.008.003.0060XLPE כבל תאורה טרמופלסטי רגיש או גמיש
מ ס ו ג N2XY בחתך 5X10 ממ "ר מושחל
בצינור מחובר לעמוד ו/או למרכזיית תאורה
המחיר לא כולל צינור. הכבל יסתיים בקצוות
במפלצת מתכווצת בחום ( כפפה ) עם דבק.

450.0055.0024,750.00מ'

עמוד 21/08/20165 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א
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מרכזיות

הארקה

מוליך נחושת שזור גלוי להארקה בחתך 01.003.003.008.003.009035
ממ"ר מותקן ומונח ישירות בקרקע במקביל
לצינורות כולל חדירה לעמודים כולל שרוול.

450.0030.0013,500.00מ'

הארקה כולל תא בקוטר 60 ס"מ ועומק 40 ס"מ01.003.003.008.003.0100
עם קרקעית מבטון , חור לניקוז מים, מכסה,

ואלקטרודת הארקה תקנית טיפוסית מוט פלדה
/נחושת כולל כל האביזרים והחיבו רים
הדרושים כולל תא מבטון טרום חפירה
/חציבה. כולל שילוט וצביעה קומפלט.

2.00750.001,500.00קומפ

שונות

שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג' לפי01.003.003.008.003.0120
הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.

5.0076.00380.00ש"ע

שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג' לפי01.003.003.008.003.0130
הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.

5.0060.00300.00ש"ע

עברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת מהנדס01.003.003.008.003.0140
בודק מוסמך כולל ביצוע כל ההכנות הדרושות,
כולל תיאום הזמנת ותשלום למהנדס בודק ,
ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזר ה

טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר
שתידרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל גם
את ביצוע ותיקון כל הליקויים שהתגלו בבדיקה

עד לאישור הסופי של המתקןע"י הבודק.

1.002,000.002,000.00קומפ

סה"כ לפרק 08 - הכנות לתאורת חוץ

פרק 08 - הכנות לתאורת חוץ01.003.008

תת פרק 01 - מובילים01.003.008.001

כל המחירים כוללים אספקה,הובלה התקנה
ואחריות

סה"כ לפרק 08 - הכנות לתאורת חוץ

עמוד 21/08/20166 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א
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סה"כ לשביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.

סה"כ לשביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.

860,812.00עבודות פיתוח, ניקוז, גינון והשקיה01

860,812.00סה"כ

146,338.04מע"מ בשיעור 17%

1,007,150.04כולל מע"מ סה"כ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז/הצעה:

חותמת:חתימה:

חותמת:חתימה:

עמוד 21/08/20167 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב א
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עבודות פיתוח, ניקוז, גינון והשקיה01

ריצוף מרפסות - אבן טבעית01.01

עבודות פיתוח01.01.001

אספקה וביצוע עבודות לריצוף שבילים, רחבות, כיכרות ו01.01.001.0001
\או משטחים מכל סוג שהוא באבן טבעית מסוג "ג'מעין"

צהוב\אדום לפי תוכניות.

300.00300.0090,000.00מ"ר

90,000.00סה"כ עלות

סה"כ לריצוף מרפסות - אבן טבעית

90,000.00עבודות פיתוח01.01.001

90,000.00סה"כ

פרק 40 - פיתוח האתר01.40

פרק 40.2 - קירות תומכים01.40.002

כל האלמנטים הבנויים מאבן טבעית יהיו מאבן מצפה רמון
או ש"ע , בגוון צהוב. ובנוסף ראה הנחיות מפורטות

לעבודות אבן במפרט המיוחד למכרז בפרק 14.

כל פרטי הבטון ,יסודות, זיון , קשירת האבנים - לפי פרטי
קונסטרוקטור ובהתאם להנחיות במפרט המיוחד למכרז

עבודות בטון - פרק 02.

בנית סלעיה מקוביות אבן מלבניות עם פטינה, גודל01.40.002.0090
מינימום 1.3X0.90 מ', עובי מינימום 50 ס"מ, בהתאם

למפורט בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה. המדידה לצורך
תשלום תהיה במ"ר בהיטל על של גמר העבודה לפי

תוכנית העדות.

48.00252.0012,096.00מ"ר

12,096.00סה"כ עלות

פרק 40.6 - אדמת גן וחיפוי קרקע01.40.006

מילוי אדמת גן מסוג טרה-רוסה מטיב מעולה בתוספת01.40.006.0040
קומפוסט בכמות של 20 מ"ק לדונם, עובי שכבה 40 ס"מ

לפחות, כולל פיזור ויישור גנני במגרפות בשטח הגינון לפי
ג בהים מתוכננים. כולל סיקול אבנים.

670.0058.0038,860.00מ"ק

38,860.00סה"כ עלות

סה"כ לפרק 40 - פיתוח האתר

12,096.00פרק 40.2 - קירות תומכים01.40.002

38,860.00פרק 40.6 - אדמת גן וחיפוי קרקע01.40.006

50,956.00סה"כ

פרק 41 - עבודות גינון01.41

פרק 41.2 - עבודות השקיה01.41.002

עמוד 23/08/20161 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב
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כל עבודות ההשקיה ראה תכנית ופרטי השקיה בגליון
השקייה והוראות המפרט המיוחד למכרז פרק 41

העבודות כוללות תאום ומסירה למחלקת הגננות בעיריית
בית שמש עפ"י הנוהל המקובל בעירייה לרבות חיבור

תקשורת ליחידות המחשב עם מרכז בקרת ההשקיה. כל
העבודות כוללות עבודות להטמנת קווי המים בתעלות,
חיבורים ומחברים של כל האביזרים עד להפעלה מלאה

ותקינה של המערכת.

1,380.0015.0020,700.00מ'צינור פוליתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 01.41.002.0030.6

300.007.002,100.00מ'כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 01.41.002.0040.6

טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 01.41.002.005016
מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 2.3 ל/ש במרווחים 0.5 מ'.

המחיר כולל: אספקת חומר, הרכבה, חיבור לקווים
מחלקים ומנקזים בקוטר 32 מ"מ במצמדי "פלסאון" או
ש"ע. מייצבים כל 2 מ'. מחברים בין שלוחות הטפטוף

"M16 פלסאון" או שווה ואיכות.

3,350.006.0020,100.00מ'

טבעת טפטוף לעץ - צינור מווסת אינטגרלי בקוטר 01.41.002.006016
מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 3.5 ל/ש במרווחים 0.3 מ'. 10
טפטפות בכל טבעת, מצמדי "פלסאון" או שווה ואיכות. 3

מ ייצבים לעץ. הצינור בצורת טבעת סביב העץ. טמון
בעומק 10 ס"מ בקרקע.

70.0045.003,150.00יח'

שרוול מצינור פוליתילן בקוטר 110 מ"מ דרג 10. ראש01.41.002.0070
השרוול טמון בעומק 40 ס"מ. כולל: חפירה, הרכבה,

השחלת הצינור, כיסוי, הידוק, החזרת המצב לקדמותו
וסימון.

30.0075.002,250.00מ'

ראש מערכת בקוטר "1.5. כולל: אבזרים, מגופים ואביזרי01.41.002.0080
חיבור. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות להתקנת

ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות
P.V.C לה פעלה תקינה של המערכת. כל האביזרים מ

1.007,000.007,000.00יח'

ארון ראש מערכת "אורלייט" דגם 2112 או שווה איכות.01.41.002.0090
כולל אספקה, סוקל וחבק הרכבה ומנעול בהתאם לפרט.

1.004,500.004,500.00יח'

מחשב השקיה אלחוטי איריסל - אגם או שווה ערך ל - 01.41.002.01006
הפעלות יורכב בארון הגנה הכלול במחיר אטום למים דגם
"ענבר" מחוץ לארון ראש המערכת. המחיר כולל הרכבה
ע"י היצרן ואחריות היצרן ל-3 שנים. כולל: כל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה. תקשורת קומפלט. ומסגרת

ברזל להגנת הארון.כולל חיבור תקשורת מלא למרכז בקרת
ההשקיה בעיריית בית שמש

1.0010,000.0010,000.00יח'

סולונואיד D.C "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה,01.41.002.0110
הרכבה על סרגל סולונואידים הכלול במחיר היחידה וחיבור

למחשב ולראש המערכת.

6.00400.002,400.00יח'

פרט שטיפה - ניקוז, כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת01.41.002.0120
הגנה ומכסה דגם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

5.00450.002,250.00יח'

דיסקית למספור קווי השקיה עשויה ממתכת בלתי מחלידה01.41.002.0140
ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

3.0015.0045.00יח'

שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ-01.41.002.0150
10X5 ס"מ. עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם

להנחיות העיריה. כולל אספקה והרכבה

1.00150.00150.00יח'

עמוד 23/08/20162 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב
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תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב01.41.002.0160
ההשקיה מסוג C-64 בלבד

1.00500.00500.00יח'

75,145.00סה"כ עלות

פרק 41.3 - גינון ונטיעה01.41.003

כל עבודות השתילה והנטיעות יבוצעו עפ"י תוכנית
הצמחיה (ראה תכנית בגליון מס' 7) ובנוסף להוראות

המפרט המיוחד למכרז בפרק 41

מחירי העצים כוללים חפירת הבור, מלוי באדמת גן עם
קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.

הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 01.41.003.004025
ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע

העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.

1,676.005.008,380.00מ"ר

אספקה ונטיעה של צמחים ,לרבות ערערים, גודל 4 - 01.41.003.01103
ליטר נפח מיכל או שקית.

3,358.0020.0067,160.00יח'

אספקה ונטיעת עצים גודל 9- קוטר גזע - 3 צול, מדוד 01.41.003.017020
ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 2.5 מ', מפותח

ויפה

70.00454.0031,780.00יח'

ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש"ע01.41.003.0280
לקטילת עשביית בר.

1,676.002.003,352.00מ"ר

110,672.00סה"כ עלות

סה"כ לפרק 41 - עבודות גינון

75,145.00פרק 41.2 - עבודות השקיה01.41.002

110,672.00פרק 41.3 - גינון ונטיעה01.41.003

185,817.00סה"כ

פרק 42 - ריהוט חוץ01.42

פרק 42.1 - שילוט גן01.42.001

פרק 42.2 - ספסלים ומערכות ישיבה01.42.002

ספסל ממתכת מנוקבת דגם "נועם" עם מסעד יד, מק"ט01.42.002.0060
1035 , תוצרת "שחם-אריכא" או ש"ע, מגולוון וצבוע

בתנור. לפי פרט ספ-01 בגליון הפרטים.

15.001,500.0022,500.00יח'

22,500.00סה"כ עלות

פרק 42.4 - אשפתונים וברזיות01.42.004

אשפתון דגם "רותם", מק"ט 3485 , בנפח 70 ליטר,01.42.004.0030
תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע לפי פרט אש-01. בגליון

הפרטים

10.001,400.0014,000.00יח'

ברזיה בשני גבהים, דגם "אביב", מק"ט 2611 תוצרת חב'01.42.004.0090
"שחם אריכא" או ש"ע . לפי פרט בר-01 בגליון הפרטים.

4.003,600.0014,400.00קומפ

28,400.00סה"כ עלות

עמוד 23/08/20163 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סה"כ לפרק 42 - ריהוט חוץ

0.00פרק 42.1 - שילוט גן01.42.001

22,500.00פרק 42.2 - ספסלים ומערכות ישיבה01.42.002

28,400.00פרק 42.4 - אשפתונים וברזיות01.42.004

50,900.00סה"כ

פרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה01.44

פרק 44.1 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה01.44.001

מעקה הגנה לצמחייה בגובה 50 ס"מ ובאורך שדות של01.44.001.0030
1.5 מ' לכל היותר, מצינורות פלדה בקוטר 1.5" מגולוון

וצבוע בתנור. מעוגן ומבוטן בקרקע.

45.00202.009,090.00מ'

9,090.00סה"כ עלות

סה"כ לפרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

9,090.00פרק 44.1 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה01.44.001

9,090.00סה"כ

סה"כ לעבודות פיתוח, ניקוז, גינון והשקיה

90,000.00ריצוף מרפסות - אבן טבעית01.01

50,956.00פרק 40 - פיתוח האתר01.40

185,817.00פרק 41 - עבודות גינון01.41

50,900.00פרק 42 - ריהוט חוץ01.42

9,090.00פרק 44 - גדרות ומעקות מפרופילי פלדה01.44

386,763.00סה"כ

עבודות רג'י02

עבודות לפי תשומות כלים וכוח אדם02.60

כלים וציוד הנדסי02.60.001

כל העבודות בפרק זה עפ"י אישור מנה"פ\מפקח בלבד.
השימוש בסעיפי רג'י עבור עבודות בלתי צפויות ו\או

עבודות נוספות בהתאם להוראות המפקח.

40.00216.008,640.00ש"עעבודת בובקט או מיני מחפרון.02.60.001.0002

25.00540.0013,500.00ש"עמשאית מנוף.02.60.001.0003

30.00300.009,000.00ש"עמשאית רכינה02.60.001.0004

40.00222.008,880.00ש"עמחפרון אופקי ופטיש שבירה וכף דגם LCB או שווה ערך.02.60.001.0005

40,020.00סה"כ עלות

סה"כ לעבודות לפי תשומות כלים וכוח אדם

עמוד 23/08/20164 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

40,020.00כלים וציוד הנדסי02.60.001

40,020.00סה"כ

סה"כ לעבודות רג'י

40,020.00עבודות לפי תשומות כלים וכוח אדם02.60

40,020.00סה"כ

עמוד 23/08/20165 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב
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סה"כ לשביל אוהל יהושוע שלב ב

סה"כ לשביל אוהל יהושוע שלב ב

386,763.00עבודות פיתוח, ניקוז, גינון והשקיה01

40,020.00עבודות רג'י02

426,783.00סה"כ

72,553.11מע"מ בשיעור 17%

499,336.11כולל מע"מ סה"כ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז/הצעה:

חותמת:חתימה:

חותמת:חתימה:

עמוד 23/08/20166 שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב'.
כתב כמויות מכרז שביל אוהל יהושע - וואדי זנוח שלב ב
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