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 :המכרז חוברת תכולת
 

  נספח
 ותנאים להשתתפות במכרז הוראות כלליות 'א
 פרטי המציע 1 'א
  המציע של קודם ניסיון בדבר מידע 1 'א

 
 פליליות עותהרש העדר בדבר תצהיר 3 'א
 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 4 'א
 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 5 'א
 הצהרת המציע 6 'א

 הצהרה על העדר קרבה 7א' 

 כללי - פרטיםמ ב'
 יםמיוחד יםטכני יםמפרט 1ב'
 חוזה ד'
 אישור עריכת ביטוחים  1ד' 
 ערבות לחוזה)ערבות ביצוע(  1ד' 
 בטיחות כללי ה'
 מינוי מנהל עבודה ו'
 ותדמי בדיקה ופרוגרמת בדיק ז'
 חשבון סופי וסילוק תביעות אישור ח'
 תעודת סיום ט'
 הוראות כלליות לכתב הכמויות  י'

 ריכוז כתב כמויות יא'
 הצעת המציע יב'
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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

תכנון  ל הצעה להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים אתבז מזמינה"( העירייה)" עפולה עיריית
 .בפארק העירוני בעפולה להקמת מזרקה יבשהעבודות ביצוע 

העבודות יכללו עבודות פיתוח, סלילה, מתקני מים, מערכות חשמל ותאורה  וכיו"ב כמפורט במפרט הטכני 
 "העבודות"[. -לביצוע העבודות וביתר מסמכי המכרז. ]להלן

הכנת המתקן לביקורת מהנדס בטיחות מתקנים חיצוניים וקבלת אישור בטיחות  גם  כוללת בודה הע
אחזקה ותחזוקת המזרקה  לשנה נוספת כולל כל הנדרש על  כמו כן ההצעה תכלול תוספת עבור למתקן , 

 ,בחוזה בותלר, נספחיו על זה במכרז כמפורטפי מפרט תחזוקה שיוגש על ידי הקבלן ויאושר על ידי המזמין 
 .למכרז המצורף, נספחיו על

מסירת העבודה תהא מותנית באישור יועץ בטיחות מוסמך  ורשוי בדבר תקינות ובטיחות המתקן והסביבה 
 הכול ע"י הקבלן  ועל חשבונו.

 רקע .2

ביצוע כל העבודות הנדרשות תכנון  העירייה מבקשת להתקשר עם קבלן מזרקות אחד, שיהיה אחראי ל
 ח מזרקה יבש.לשם הקמת משט

העבודות תבוצענה לפי הוראות המפרט הטכני, מסמכי המכרז והחוזה המצורפים כחלק בלתי נפרד 
ח האדם, כלי הרכב, הציוד והחומרים הדרושים וממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז יהיה לספק את כ

 לביצוע כל העבודות.

לא כולל מע"מ. עם מלש"ח  0.2 -ך בכ היקף ההתקשרות הכללי לביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה, מוער
זאת, יובהר כי אין העירייה חייבת בביצוע רציפה של העבודות ו/או במימוש כל ההיקף התקציבי המוערך, 

בוצעו בפועל. לא תישמע כל טענה מצד הזוכה בדבר אי מימוש ההיקף יוכי התמורה תשולם בגין עבודות ש
הכנת המתקן לביקורת מהנדס בטיחות מתקנים חיצוניים  גם  כוללת העבודה  התקציבי כאמור לעיל.

אחזקה ותחזוקת המזרקה  לשנה  וקבלת אישור בטיחות למתקן , כמו כן ההצעה תכלול תוספת עבור
 במכרז כמפורט , נוספת כולל כל הנדרש על פי מפרט תחזוקה שיוגש על ידי הקבלן ויאושר על ידי המזמין

 "(.העבודות" 9 "השירותים)להלן: "למכרז המצורף, ספחיונ על, בחוזה לרבות, נספחיו על זה

 (יםחודש 4יום)110 משך זמן הבצוע :    .1.2

 יהיה, בנוסף .העבודות מכלול על אחראי יהיה וככזה, ראשי כקבלן ישמש במכרז הזוכה .1.1

 השונים עובדיו בין התיאום ועלהעבודות בקשר עם  הבטיחות נושאי על אחראי הזוכה

 למכרז המצורף בחוזה הקבועות והעבודות המטלות, התפקידים תא ויבצע ,בו שיועסקו

 ולהוראות להנחיותלהוראות הדין, וכן  בהתאם העבודות את יבצע במכרז הזוכה. זה

 .העירייה

העבודה תבוצע בהיקפים כספיים בהתאם לתקציבי העירייה המאושרים. רשאית  .1.2

פי שתמצא לנכון ולקבלן אין העירייה להגדיל ו/או להקטין את היקף העבודה בכל שיעור כ

 ולא יהיו טענות בנושא.

 הזוכה שהציע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת העבודות ביצועל התמורב .1.2

 [.חוזהבהתאם לתנאי חוברת המכרז והמסמכים המצורפים לה ]לרבות הו ,בהצעתו
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טפת מובהר בזאת כי מדובר בעבודה בשטח פעיל ולא תורשה שום הפרעה לפעילות השו .1.2

 .ובסביבתו במקום

במבנה יועסקו קבלנים נוספים לבצוע עבודות והקבלן הזוכה יידרש לעבוד  ,מובהר כי .1.2

בתיאום ואין לו ולא יהיו לו כל תביעות בנושא וכן לא תשולם תוספת רווח קבלן ראשי או 

 תוספת תיאום כלשהי.

 למכרז זמנים וחל .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.2

 מועד פעילות

 30:22עה , בש /7/1/023 ד אחרון להגשת הצעות מוע

 32:22 בשעה, /01/0/023              חובה לא  סיור קבלנים

 /7/0/023 תוקף ערבות הגשה למכרז

 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .2.1

 דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון מועד הז ובכלל

 .המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור

הקבלן מצהיר כי אין ולא יהיו לו טענות בדבר עיכובים ובאחריותו לתאם את העבודות  .2.2

עם הקבלנים האחרים ובמידה ויגרמו עיכובים העיריה לא תשלם כל תוספת כספית בגין 

 זאת.

 מכרזב ם להשתתפותתנאי

 כללי .4

 המפורטים התנאים על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים להשתתף רשאים במכרז .2.2

 .עלולים להיפסל – התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק

 הצעה להגיש אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .2.1

 מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד סף תנאי קיום ,מציעים למספר המשותפת

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 .תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות .2.2

 מעמד משפטי .5

 בישראל.   רשמי רשםמב חוק פי על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו  .2.2

 .במשותף מיםגור מספר ידי על הצעה להגיש אין .2.1

 
 למכרז 1'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש . 
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 תנאי סף -המציע של ניסיון .6

 ,הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי .2.2
 כדלקמן:

  חוק פי על  1 סוג'  ג בקבוצה 100 בסיווג המכרז בנושא רשומים קבלנים                           

 , קבלנים רישום                    

 בשלוש השנים האחרונות.דומה  כספי  בבניית בריכות בהיקף מוכח ניסיון                            

 אישורים והמלצות בדבר ביצוע פרויקטים של הקמה ופיתוח של מזרקות                    

 1012-1011אשר הסתיימו במהלך השנים  (לציבור )שצ"פים בשטחים ציבורים פתוחים                    

 בהיקף כספי דומה                     

 לעניין סעיף זה  "פרויקט" משמעותו: פרויקטים אש קיים לגביהם חשבון סופי                     

 ע"י המזמין העבודה ונמסרו למזמין להפעלה.   מאושר                    
 

 

 בנוסח - המציע י"ע שסופקו לשירותים ביחס המלצות לצרף יש 
 .למכרז 1'א כנספח המצורף

 
 

 מעמד המציע .7

 .מ"ע מ לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה תעודהיצרף   -יחיד .1.2

 

  – תאגיד .1.1

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם   .א

 ות., לרבות רישום בעלי  המניהתאגידים

מציע ולחייבו בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .ב

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .8

 .חשבון רואה או ,מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .1.2

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .1.1

 . 3/70-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותעדר תצהיר על ה .1.2

 ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם 
 . מכרזל 3'א כנספח המצורף בנוסח הרשעה העדר בדבר

 תצהירים .9

 .מכרזל 4'א כנספח המצורף בנוסח  -תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום .1.2



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

6 

 .מכרזל 6'א כנספח המצורף בנוסח –הצהרת המציע  .1.1

 המכרז מסמכי עבור תשלום .11

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 .לפסלה רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים כל ללא תוגש אשר הצעה

 

  מכרז ערבות .11

 חברת של או בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .22.2

 עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח לעסוק תקף רישיון שברשותה, ישראלית ביטוח

 בתוקף שתהיהו ,322,222₪   כום כולל שלבס, המציע שם על, 3/13 - א"התשמ, הביטוח

 .למכרז 1-ד כנספח המצורף בנוסח,    0/023/7/   ליוםעד 

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .22.1

 לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על רהית הקפדה להקפיד יש .22.2

 .זו פניה למסמכי המצורף

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .22.2

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .22.2

 שקולה, ירייההע בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון מצאתש כפי

 . מההצעה לחזרה

ערבות  מצורפת" – המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .22.2

 ."מקורית

  כלל תידון ולא הסף על תפסל - ערבות אליה ףצורת שלא הצעה .22.1

 שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא העירייה דרישת פרטים מהמציע: .22.1

או הבהרה  השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה ו/או לדרוש לפנות, הדעת

 למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים מסמכים ו/או אסמכתאות ו/או פרטים נוספים

גם לאחר  ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא רצונהלשביעות , מסמכים השלמת לצורך

  .והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע פתיחת ההצעות

 קבלנים סיור .12

כניסה לפארק : מקום המפגש   10:00 בשעה  /12919101 ביום ייערך קבלנים סיור .21.2

 מר  לפרטים והבהרות יש לפנות טלפונית אלרוני ברחוב חטיבת כפיר ברובע יזרעאל יהע

              24/0415043או במשרד  177//252-13עומר לב בטל' נייד 

 בסיור נכחו אשר המציעים אל שלחת העירייהו העירייה נציג אצל יירשם המציע .21.1

 .הקבלנים סיור של סיכום, הקבלנים
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 חובה אינו   ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים 

 

 המכרז מסמכי רכישת בגין תשלום .13

יש , התשלום הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה רכישת תשלום בגין 0522₪ בסך תשלום

   . , התשלום לא יוחזר בכל מקרהכאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהלצרף 

 קומה רביעית. 1העצמאות "קדוש" כיכר ן יבקופת העירייה בבניאת חומר המכרז יש לרכוש 

 המכרז מסמכיב עיון .14

 24/0504220,  בטלפון טלפוני תיאום לאחר,  העירייהבקופת   המכרז במסמכי לעיין ניתן .22.2

 שרי לוי, אצל 2501017000,

 ההצעה מבנה .15

 המידע את יפרט המציע .הב המפורטים המסמכים את רלהצעת המחי לצרף המציע על .22.2

 .ומדויק מלא באופן הנדרש

 המכרז. מסמכי מיתר בנפרד וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .22.1

 תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .22.2

 . כאמור בצירוף תתחשב ולא

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .22.2

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים חלקים ציון תוך תוגש ההצעה .22.2

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .16

המציע חייב למלא את הצעתו במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים  .22.2

 כך. אי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.במקום המיועד ל

 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע מחיר .22.1

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסףלא   החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .22.2

 כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 עלולה כאמור התניה .כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא
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 ההצעה הגשת .17

 סיום לאחר, את שם ההצעה הנושאת , וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את

את ההצעה יש למסור במסירה , 0011: בשעה /7939101 מיום יאוחר ולא ההבהרות הליך

 . 47' יהושע רחב בניין העירייהבפניות הציבור בקומת הכניסה  בלשכת  אישית 

 באופן למיניהם והנספחים הנלווים כולל המסמכים, זהים עותקים 1-ב תוגש ההצעה .21.2

 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .21.1

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .21.2

 .לשולחה

 בחותמת יחתםי, ול הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה חוברתב עמוד כל .21.2

 . מומטע חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת )במקרה של תאגיד( המציע

, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .21.2

 חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר

  .המציע מטעם ימהחת מורשי/מורשה ורק אך יחתום, המציע

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .21.2

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .21.1

 בדבר לעיל שפורטו תההוראו אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים

 ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן

 חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי הדעת שיקול לפי, העירייה, תרשאי, ים/אמיתי

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את לקבל שלא , הנמקה

כל אחת מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או חיר אי הגשת הצעת מ .21.1

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ו/או  שתי חוברות המכרזמ

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לפסילת ההצעה.  להביאים המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול

קיימת הזכות לפי שיקול דעתה, להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות  עירייהל

 כאמור.

 מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .21.1

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום .21.21
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 קניין מסמכי המכרז: .18

 הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .21.2

 עריכת אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע העירייה

 .זה למכרז הצעה

 ההצעה תוקף .19

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .21.2

 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא

 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו

 תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים עדתו .21.1

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 ההצעות דירוג .21

 למכרז. 'יבכנספח המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  .11.2

ה במכרז, תזכ –ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף  .11.1

אלא אם כן נתקיימו נסיבות שלא לבחור בה, לרבות חריגה בלתי סבירה מהאומדן 

או  העירייהאו חוסר כשירות או ניסיון לא מספק או ניסיון לא חיובי של  העירייהשהכינה 

 .של גוף אחר עם שירות המציע

 רותוהבה פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לועדת או/ו עירייהל .11.2

 נוספים מסמכים הצגת לרבות ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו בדבר הצעתו,

 חייב יהיה והמציע ב,"וכיו האשראי יכולת המימון, אפשרויות ניסיונו, ,כשירותו להוכחת

 ניתוח או הסבר מסמך, למסור המציע סרב .שנדרשו הפרטים וההבהרות להמציא

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות קלהסי העירייה רשאית כאמור כלשהוא

 להתחשב בקשת רחבה של שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה ובניהם  תרשאי תהא העירייה .11.2

יכולתו סכום ההצעה  ניסיונו ויכולתו המקצועית של המציע, כושרו,סכום ההצעה, 

קול כפי ותו וכל נימוק ו/או כל שישרציוד ועובדים המצויים ב הארגונית והכלכלית,

שתמצא ועדת המכרזים לנכון. לצורך האמור רשאית הועדה לדרוש ממציע או ממספר 

מציעים להופיע בפניה או להמציא לה כל פרטים ומסמכים אודות פרטים ונושאים שיראו 

ועדה לרבות אודות עסקיו של המציע וכל מציע מתחייב להמציא לוועדה כל חומר ול

 דה.  שיידרש לפי שיקול דעתה של הווע

 החוזה על חתימה .21

 המועד בתוך, עירייהל להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .12.2

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע
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 ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים

 .וחיםביט קיום על תקף

 במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .12.1

 את לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית העירייה תהיה כזה

 להיפרע העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות

 .מההפרה כתוצאה הל רםשייג נוסף נזק כל בגין מהמציע

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  .12.2

היה  ,והזמנת עבודה "צו התחלת עבודה"ב  העירייהנשוא המכרז מותנים במתן אישור מ

חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל  0ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 

ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין  המכרז

 יה.יאם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכ

בהתאם לצרכיה,   העירייה תבצע עבודותהמציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, כי  .12.2

 ם. תקציבה,  ובהתאם להזמנת המנהל כהגדרתו בחוזה לקבלן מידי פעם בפע

 לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .12.2

 חוזה על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא ,רצונה

 שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על הזוכה לקבלן להודיע ,ההתקשרות

 למכרז ביציאה צורך ללא וזאת שזכה, המציע אחרל השני המכרזים במקום ועדת י"ע

 .חדש

 ביטוחים: .22

את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף  עירייההזוכה ימציא ל .11.2

 ,למסמכי המכרז. 1ד' כנספח 

 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .11.1

 צוע(ערבות בנקאית )ערבות בי .23

ימים מיום קבלת ההודעה על  7, מתחייב להגיש, תוך העירייהמציע שהצעתו תתקבל ע"י  .12.2

, בשיעור ה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז.יהזכי

מערך ההצעה כולל מע"מ צמוד מדד, להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י  32%של 

עפ"י דין ו/או פיצוי בגין נזק תרופה אחרת עירייה לכל זאת מבלי לגרוע מזכות הוההסכם, 

כפיצוי לפי שקול דעתה הבלעדי, לגבות את הערבות שנגרם בפועל. העירייה תהיה רשאית 

 מוסכם.

יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף  02הא לתקופת ההסכם ועוד ערבות תה .12.1

 למסמכי המכרז. ,1 ד'כנספח 
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את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה לממש  העירייההיה ותחליט  .12.2

 02נוספת המציע מתחיב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 

 תכסיסנית הצעה .24

 או יתהפסד היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 

 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים

 המכרז ביטול .25

 סעד על בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה

 כרז.המ ביטול בשל לשהםכ פיצויים או אכיפה של

 

 בכבוד רב,

 עירית עפולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1נספח א' 

 פרטי המציע

  שם המציע



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

02 

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

-Eכתובת דוא''ל )

MAIL) ׂ 

 

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון' מס

 

 דניי טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

 חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________         צורת ההתאגדות של המציע

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם

   

   

 

 

 1 ח א'נספ

 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע
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 /119101' מכרז מס  

החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: 

____________________________________את השירות / שירותים  כקבלן ראשי"(, ביצע עבורנו המציע"

 הבאים :

תקופת 
 :השירותים

  החל מיום:___________

  ועד ליום  :___________ 
היקף 

 :השירותים
  

  מספר 
 מועד ביצוע תיאור העבודה

3   
0   
1   

 
 המציע: י"ע שניתן השירותים ביצוע  על דעת חוות .א

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 :פרטי נותן חוות הדעת

 

  שם

  תפקיד

  טלפון
 
 
 
 
 
 
 

                      תאריך :__________                                                                                       ____________ חתימה
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 3נספח א' 

 

 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר

 

 

 האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_________,  שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים שיםהעונ לכל צפוי אהיה וכי

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

: להלן___________ )  שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני
 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה"

 

 – להלן) 3/70 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראותל בהתאם נעשה זה תצהיר .12.2

הקמת מזרקה משטח יבש ,  /33/023  מספר למכרז ובתמיכה, בו המצויות וההגדרות"( החוק"

 "(.המכרז: "להלן)בפארק העירוני בעפולה עבודות פיתוח וגינון 

 
 זיקה בעל ממנהלי המציע ו/אומבעלי המציע ו/או מי  או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .2

 האחרון למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר אליו
 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, במכרז ההצעות להגשת

 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את ישרא, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        

 

 4נספח א' 
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 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר

 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 
 

, ח.פ. ______  )להלן:  /33/023 . _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרזאני הח"מ ________ נושא ת.ז
"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים החברה9המציע"

 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו בחוק, ומוסמך
 

 "(.חוק החברות)להלן: " ///3 –לחוק החברות התשנ"ט  001סעיף כמשמעו ב "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני

 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 
 

 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא

 כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 13ג "התשס

 -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים( תנאים והבטחת
 

  באוקטובר 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו

 ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים םעובדי חוק  לפי , 2002  

האחרון  במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,במכרז ההצעות להגשת

 
 פ"ע יביםוהמתחי הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
 
 

_________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 אישור
 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות דתבתעו בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        

 

 

 

   5 א' נספח
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 נוסח ערבות למכרז  

  )ערבות השתתפות(

 
 

                                                      
 עיריית עפולהלכבוד: 

 
 ,נ.ג.א.

 
 
 __________________הנדון:    כתב ערבות מס'  __

 
 בנוגע  023/33/למכרז מס' "( בקשר להזמנה להציע הצעות המבקש" –על פי בקשת _______________)להלן 

 בפארק בעירוני בעפולההקמת מזרקה משטח יבש , פיתוח וגינון  לביצוע 

 
 

      )במילים:  ש"ח _____________שלם לכם כל סכום עד לסך של ל  בזאת כלפיכםהננו ערבים        

 "(.  סכום ערבות" –( בלבד,  )להלן חדשים ___________שקלים___

 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה  10ו תוך סכום הערבות ישולם לכם על ידינ .1

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק הה ו/או מי מטעמיעל ידי העירי
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 
  לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3
 
 
תוקף ערבותנו זו, יהיה עד לתאריך_____________ ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר  .   4

לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על 
ת בכתב ערבות ימים והתחייבויותינו האמורו 02יה לתקופה נוספת של עד  יידינו על פי בקשת העיר

 זה תהיינה בתוקף עד לתום מועד  הארכת הערבות.
 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 

 
 בכבוד רב,

 
 בנק   ______________________

 
 סניף  ______________________
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  6נספח א' 

 הצהרת המציע

 

  מטעם חתימה מורשה______________  שמספרה. ז.ת נושא______________  מ"הח אני
 /33/023מכרז מס'  עם בקשר, בזאת מצהיר"( המציע" :להלן) ______________ שמספרו______________ 

 בפארק בעירוני בעפולה.הקמת מזרקה משטח יבש , פיתוח וגינון לביצוע  בנוגע

 :כדלקמן"(, המכרז: "להלן)  

 לביצוע הדרושים והאמצעים האדם כוח, הכישורים, המומחיות, ןהניסיו, המקצועי הידע בעל הינו המציע .2
, כלשהי מניעה של קיומה על לי ידוע לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון, החוזה פי על הנדרשים השירותים

 פי על מהתחייבויותיהם איזו לקיים מטעמו למנהל או למציע להפריע כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות
 .האמור מכלליות לגרוע מבלי. דין פי על או המציע הצעת, החוזה, המכרז

 .ומדויקים נכונים היותם את מאשר ואני ידי על נבדקו המציע בהצעת שפורטו הנתונים כל .1

 מקום את ,לעבודה המיועד השטח את ,לאתר הגישה דרכי את בחנתיביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה,  .2
התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע  חריםהא והסידורים המתקנים וכל הקיימים המבנים

 העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. חלהשיג את כל כושל המציע יש בכוחו  .2

 מציעים או ריםאח מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת זו הצעה .2
 .המכרז עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף או הבנות, הסכם זה למכרז פוטנציאלים

אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות  כי, מצהיר הנני .2
ינימום נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מ

 לפחות.

 ,אדם חוכ קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה ,אדם חוכ חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .1
 .0//3 -ו''התשנ

 ידועים וכי ,המכרז נשוא העבודות לביצוע העירייה דרישת למציע/לי ומובנת ידועה כי ,מצהיר הנני .1
 במלואן, כאמור, העבודות ביצוע לצורך וונטייםהרל הנתונים או/ו העובדות או/ו המידע כל למציע/לי

  .ובמועדן

 להלן ההצעה ואם לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין העירייה השקבע התנאים כל את מקבל המציע/אני .1
 עניין לרבות , פיו על ולפעול המכרז למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב המציע/אני, תתקבל

 .המכרז מסמכיב מפורטכ  הזמנים בלוחות העמידה

 להקטין הזכות לה שמורה, העירייהשל  והמוחלט הבלעדי הדעת לשיקול בהתאם ,הנני מצהיר כי, ידוע לי .21
 שמורה עירייהשל לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל או

 של והמוחלט הבלעדיה דעת לשיקול אםבהת והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל הזכות
 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי העירייה

 3//3 -א"תשנ(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע .22
 מחוקי כמתחייב בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, 3/17 -ז"תשמ, מינימום שכר לחוק ובהתאם
 . עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים ,ההרחבה צווי, העבודה

 בתקנות כנדרש עבודה מנהל למנות חייב אהיה ,זה למכרז בקשר העירייה עם התקשרות בכל כי ,לי ידוע  .21
 מהתקנות ,הפקודה מהוראות המתחייבת כלשהיא באחריות יישאו לא המטעמ מי או/ו העירייהו ,ל"הנ

 ,בטיחות צו לקיים החובה המבצע כקבלן עליו שחלה למציע /לי ידוע כן וכמ .הבטיחות בנושא דין כל י"ועפ
 גהות ,שיפור צו או ,סכנה המהווים חומרים או ציוד או מכונות של בטיחות בדבר ,עבודה מפקחי י"ע הניתן

 ,החוק הוראות מילוי אי 1954. -ד"תשי ,העובדים על הפיקוח ארגון חוק י"עפ כנדרש ,העובדים של ורווחה
 .עירייהל המציע ביו שייחתם ההתקשרות וחוזה זה חוזה של הפרה ומהווה עבירה נוהי

 ,המדינה מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,עירייהל כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .22
 .לנכונותה אישור לקבלת
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 את ייגס ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות למכרז המצורף והחוזה המכרז הוראות .22
 . דין פי ועל המציע הצעת, נספחיו על החוזה, המכרז פי על התחייבויותיו

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .22

 

 תאריך:_________     ___  __________     ___   תפקיד אצל המציע: __________ שם:

 

 _____________חתימה+חותמת:

 

 אישור

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר______ ___ דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                                                             ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 7נספח א' 

 עפולהלכבוד עיריית 

  47יהושע חנקין 

  עפולה

 

 על העדר קרבה לעובד הרשות ו9או לחבר מועצההצהרה  הנדון: 

  :או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן/עירייה והואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם ה

 :אינני נמנה על אחד מאלה .א

 

 עפולה.ה מועצת העיר /של חבר (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות)קרוב משפחה  (3

 .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר (0

 עפולה.בן זוגו של עובד עיריית  (1

 עפולה.סוכנו או שותפו של עובד עיריית  (4

לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ( 0)-(3)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  (5
 לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד( 0)–(3)ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה 

 

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

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

מור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על להוראות פקודת העירייה כא
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 א'  .ג
 .הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי לעיל,

 
 
 

 
________________                                                           ___________________ 

  חתימה  תאריך                                                                                                  
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 נספח ב'

 יםמפרט

 כללי

 

העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים הקבלן מתחייב לבצע את  .3
, וכן לבצע כל הוראה בישראל  שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכתעירוניים וחוקי עזר 

ודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעב
וכל  ,אגרותתשלום תשלום מסים, , שיונותיהוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת ר

מבלי לפגוע באמור לעיל, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על תשלום אחר החל בגין האמור לעיל.
ערכות פי הנחיות מגופים ציבוריים כדוגמת חברת חשמל, בזק, חברות כבלים בהתייחס למ

 תשתית וכבלים. 
ותנאים נוספים המפורטים הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות   .0

לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. בחוזה, 
הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי 

ביצוע עבודה מסוגה של העבודה להדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו 
 שימוש בציוד זה.על ידי העובדים נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה 

לשלם בשל כל  ההקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל תשלום שיהיה עלי .1
מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, לרבות בקשר לאי ה תביעה או משפט שיוגש נגד

עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום  הגרמו לישאחרות הוצאות הוצאות משפטיות ו
 אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל. יהנהלי אחר שיוטל עליחובה מ

אמור ולאפשר לו להתגונן להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כ תהעירייה מתחייב .4
 רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם העירייה. כלפיה והקבלן יהיה 

הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני  .5
 , וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של3/50 –העסקת עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 

כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או 
 לעובדיו.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או  .0
, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על 3/03 –מטרדים, לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 

מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע מנת למנוע גרימת 
העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בדבר ימי ושעות העבודה 
וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך הימנעות 

עסקים ותוך הימנעות מהפרעה לתנועה מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ול
בכבישים ובמדרכות. הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העירייה ובעלי 

 העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע העבודה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1נספח ב' 
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 מפרט טכני מיוחד

 עיריית עפולה
 

 אלמנט מים
 עפולה

 
 
 
 

 מפרט טכני 
 ח יבשהקמת מזרקה במשט

 עבודות פיתוח וגינון
 
 
 
 /101פברואר 

 
 
 
 

 

 

 
 תנאים כלליים 1מסמך ג' 

 
 
 אור העבודה:ית
 

 הקמת מזרקה במשטח יבש ועבודות פיתוח וגינון.
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 הערה 

 
 בכתב הכמויות.  4מובהר בזאת כי בכוונת העירייה לא לבצע את מבנה   .3

 
 שיקול דעת של העירייה בלבד.במידה ולא יהיה תקציב ויבוטל, הכול יהיה ע"פ        

 
 לקבלן אין ולא יהיו טענות ולא תשולם תוספת כלשהי בגין ביטול מבנה זה, אם יבוטל.             

      . 

 הצעת המחיר כוללת תכנון ביצוע אשר יאושר ע"י המתכנן, לפני תחילת העבודה.  .0
 
 

 היקף המפרט .3
 

ודה המתוארת בתכניות תמצא את המפרט מהווה השלמה לתכניות, ואין הכרח כי כל עב
 ביטויה הנוסף במפרט.

 
 מפרטים .0

 
המפרט הכללי לעבודות בנין, המפרט המיוחד והתקנים הישראלים המתאימים מהווים 

 חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה זה.
 

המפרט, התכניות וכתב הכמויות מהווים יחידה, ומשלימים אלו את אלו. אין זה מן 
ופיע או יסומן בכל המסמכים. סימונו או הופעתו במסמך אחד ההכרח שפרט זה או אחר י

 יחשבו כאילו הופיע בכל המסמכים יחד.
 

אורים והדרישות ימשמעות בין הת-בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו
שבמסמכים השונים, חייב הקבלן להסב תשומת לבו של המהנדס לפני הגשת הצעה ו/או 

 ולקבל הוראות המהנדס בכתב כיצד לנהוג.ביצועה של עבודה כלשהיא, 
 

מבחינת הדרישות הטכניות ו/או אופן המדידה והתשלום, תהיה עדיפות המסמכים 
 כדלקמן:

 המוקדם עדיף על המאוחר. -תכניות, כתב כמויות, מפרט מיוחד, מפרט כללי 
 

 מקום המבנה ותנאיו .1
 

אשר הקבלן כי ביקר מקום העבודות מסומן בתכניות המצורפות. בהגישו את הצעתו מ
במקום, בדק באופן יסודי את כל הפרטיים הנוגעים לביצוע העבודות, הן במגרש, בגישה 

אליו, באספקת מים וחשמל, סוג קרקע, מקור החומרים, וכל יתר התנאים המשפיעים על 
עבודת הקבלן בשטח. בכל המחירים שהציע הקבלן כלולות כל ההוצאות הנובעות 

 יל.מהתנאים האמורים לע
 

 הגנה בפני גשמים .4
 

הקבלן ינקוט על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים 
 טפונות.י)כולל סידור תעלות ניקוז(, להגנת שטחי העבודה והמחסנים בפני גשמים וש

 
 
 

 
 
 מים וחשמל .5

 
 המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה, יסופקו על ידי הקבלן, על חשבונו, וכן

ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והתאמתם למקום העבודה ייעשה על חשבון 
 הקבלן, תוך תאום מוקדם עם המפקח.
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 מניעת נזקים והפרעות .0
 

מנע מגרימת נזקים למתקנים הקיימים, לדרכים יעל הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לה
בצע את עבודותיו תוך ולציוד, לעצים קיימים, לקוי חשמל, טלפון, מים, ביוב, וכו', ול

שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר. על הקבלן 
לאחוז בכל האמצעים כדי שלא לגרום להפרעות כלשהן לגופו של כל אדם ע"י העבודות 

שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן. במקרה של גרימת נזק הוא ישא באחריות מלאה לכל נזק 
 לתנאי החוזה.שייגרם בהתאם 

 
 תאום עם גורמים אחרים .7

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה עם כל הרשויות  .א

 והגורמים הנוגעים בדבר.
 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי העבודה  .ב
או חיים סדירים המתנהלים במקום, ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע 

 ת והפרעות מכל סוג שהוא.תקלו
 

הקבלן מתחייב לתאם עבודתו עם קבלנים אחרים העשויים לעבוד במקום,  .ג
לרבות שלבי עבודה, לוחות זמנים. לא תוכר כל תביעה עקב תקלה הנובעת מאי 

תאום עם המבצעים האחרים והקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה וללוח הזמנים 
 הנדרשים בחוזה.

 
 שיונות ואישוריםיר .1

 
שיונות ילפני תחילת ביצוע העבודה, ימציא הקבלן לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הר

והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן שלשה 
שיונות הנ"ל. הקבלן יסטים של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

שיונות. יות וערבויות הדרושות לצורך קבלת הרמתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצא
תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה 

מועצה מקומית, משרדי הממשלה, חב' חשמל, חב' התקשורת, חב' בזק, ק.ק.ל., רשויות 
ות הניקוז וכו'. אזוריות ומקומיות על כל החלטותיהם, מע"צ, משטרה, מקורות, רשוי

יה, מעברים בכבישים, התחברות למים, חשמל ילרבות כרית חומר ותשלום עבור הכר
 וכדומה.

 
 קרקעיים-מתקנים תת ./

 
במפרט הכללי. על הקבלן לברר ברשויות  -510212ו 220תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 

חברת "בזק",  קרקעיים כגון-ואצל הגורמים השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת
חברת חשמל, מקורות, מחלקת הביוב והמים של הרשות המקומית אם והיכן קיימים 

 בשטח מתקנים כאלה.
 

חובת הקבלן לקבל אישורי חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה. גילוי המתקנים 
קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל -התת

 הכללי ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.במפרט 
כל נזק שייגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. לא ישולם בנפרד 

עבור הטיפול עם הרשויות והגורמים ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות 
בור כל אלה קרקעיים והעיליים )לרבות חפירה בידיים( וההוצאות ע-המתקנים התת

 תחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
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 מדידה וסימון .32
 
לפני תחילת ביצוע העבודה ימסרו לקבלן הנחיות לסימון ונקודת קבע לביצוע  .א

העבודה. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים להבטחת נקודות הקבע 
 לשביעות רצון המפקח.

 
ים וביקורת הרומים אשר ידרשו במשך כל המדידות והסימון וכן חידוש הסימונ .ב

 כל זמן ביצוע העבודה, יעשו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.
 

יה או יהקבלן לבדו ישא בכל האחריות לדיוק המדידות והסימון. כל שגיאה, סט .ג
אי התאמה בביצוע שייגרמו עקב המדידה יתוקנו ע"י הקבלן על חשבונו 

 לשביעות רצון המפקח.
 

 יום העבודה על הקבלן לחדש את נקודות הקבע שנמסרו לו ע"י המזמין.לפני ס .ד
 

 מבוצעות ע"י מודד רשוי. "AS MADE“בסיום העבודה יספק הקבלן תכניות  .ה
 

 ניהול יומן .33
 

עותקים, בו ירשמו מהלך העבודה וכן הערות הנוגעות לעבודה,  -3הקבלן ינהל יומן עבודה ב
 הנראות לאחד הצדדים כראויות לציון.

 
 בדיקות .30

 
הוצאות בדיקת חומרים ועבודות, בהתאם לדרישות המפרט הטכני והמפקח באתר, יחולו 

 מהיקף העבודה(. הקבלן יביא לאישור המפקח את שם המבדקה. 3%על הקבלן )עד גובה 
 

 תקופת הביצוע .31
 

הקבלן מתחייב לסיים את העבודה ולמסרה למפקח במצב נקי ומסודר, לא יאוחר מאשר 
דשים קלנדריים ממועד תחילת העבודה או במועד אחר כפי שיסוכם במשא בתום ____ חו

 ומתן בין המזמין לקבלן.
 

 ביול החוזה .34
 

 חלות על הקבלן. -הוצאות מס בולים לחוזה זה 
 
 
 
 
 

         
 שם הקבלן וחתימתו         
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 מפרט מיוחד - 1מסמך ג'
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' ______
 
 

 מערכות מים למזרקה-רט טכני מיוחדמפ
 

 . כללי 1
 

משרדית במהדורתו -מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי הסטנדרטי לעב' בנייה של הועדה הבין
 המעודכנת,לפי הפרקים הרלוונטיים.

במסגרת עבודות הקמת הפארק תיבנה מזרקת "משטח יבש" אשר תשולב עם מערכת היקפית של 
 "ערפל יבש". 

ת ייעודי יוקם מתחת לפני הקרקע ובצמוד אליו יהיה מאגר מים תפעולי ושני תאים חדר משאבו
 לכימיקלים.

 
 . אישור קבלן המזרקות ע"י המזמין 1
 

 קבלן המזרקות יהיה קבלן בעל ניסיון מוכח בביצוע מערכות מים ומזרקות ממוחשבות.
לסים בהדבקה, בהברגה קשיח מסוג מרידור, תוצרת פ P.V.Cמערכות הצנרת תבוצענה ע"י צנרת 

ועיגון. כ"כ יבוצעו קטעי צנרת מנירוסטה, נשוא  המכרז, מותקנות משאבות נירוסטה טבולות. 
, נירוסטה, צנרת P.V.Cמערכות המים מורכבות ומשלבות עבודות בחומרים שונים ומגוונים: 

 ל למזרקות.מגולוונת מריביב. כמו כן כלולות במכרז המזרקות עבודות חשמל שונות, ולוח החשמ
 

קבלן המזרקות יציג בפני המזמין אסמכתאות, אישורים והמלצות לעבודות דומות שבצע בעבר והינן 
 בסדר הגודל של נשוא המכרז.

 
קבלן המזרקות יצטרך להיות מאושר ע"י האדריכלים, המזמין והמפקח/מנהל הפרויקט לפני תחילת 

 העבודות וההתקשרות החוזית.
 
 

כניות בצוע מפורטות לכל מערכות המים והחשמל ורשימות ציוד שיתקין קבלן המזרקות יכין ת
 המזרקות יאשר אותן אצל האדריכלים, המזמין, מנהל הפרויקט/המפקח.

 רק לאחר קבלת כל האישורים לתכניות ולציוד המוצע יתחיל בעבודות הביצוע.
 
 
 . הוראות לביצוע לפני תחילת ייצור3
 

( בקנה מידה מלא. התוכניות יכללו shop-drawingsכניות עבודה )עם קבלת העבודה, יגיש הקבלן ת
את פרטי התשתית המבנית לרכיבי המפל ועיגונם, מערכות המים כול המשאבות, מערכות חשמל 

 כולל לוח חשמל, וחומרי האיטום.
 

התוכניות יוגשו בשלושה עותקים למנהל הפרויקט לאישור. התוכניות יהיו מאושרות לביצוע רק 
עץ החשמל. שיהיו חתומות על ידי האדריכל, מהנדס הקונסטרוקציה, יועץ האינסטלציה ויו לאחר

 כניות מפורטות ולכלול בהן את כל הנדרש לביצוע וכן את כל פרטי המבנה,באחריות הקבלן להכין ת
 ההרכבה והעיגון הנדרשים, ולהתאימם לפרטי הבניה והגימור של הפתח.

 
או אחר כל הוראות העיצוב והחזות, המוגדרות במפרט, ואשר התוכניות אשר יגיש הקבלן ימל

יידרשו על יד מנהל הפרויקט. הקבלן יכלול את עלות עיבוד התוכניות, הכנתן והפקתו, במחירים 
 הנקובים על ידו בכתב הכמויות.

 
 התרשימים הנספחים למפרט הם סכמתיים נועדו לצרכי הסבר והמחשה. 

 
 כניות הייצור שלו, לרכיבי הבניין המבניים הקיימים באתר.ת לן עבודות המזרקה יתאים אתקב

 קבלן עבודות האבן/אינסטלציה והחשמל יאמת כי רכיבים אלה חופפים את התכנון.
 

הקבלן רשאי להציע פרטי מבנה הרכבה ואיטום השונים מן המוגדר במפרט זה, ובלבד שרמת 
תיבדק, והתשובה על הצעתו תינתן.  איכותם לא תהיה נחותה מן המוגדר במפרטים הנ"ל. הצעתו
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באם התשובה תהיה שלילית, יהיה הקבלן מחויב לבצע את הפרטים המוגדרים והמוצגים במפרט זה, 
 ישא בכל עלויות תכנון החלופות המוצעות על ידו.ילמען הסר ספק, הקבלן 

 
מ'.  0.22X1.22הקבלן יציג בפני נציגי המזמין דוגמא חזותית של קטע במזרקה היבשה שמידותיה 

יפות הכרוכות בייצור ובהתקנת קהקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה את כל העלויות הישירות והע
מ"ר של סוגים שונים של אבן לפי הרשימה  3דוגמא חזותית זו, הדוגמא תכלול דוגמאות של לפחות 

 אשר ניצנה בפרק האבן במפרט המיוחד.
 

 לא יתחיל הקבלן בייצור, אלא:
 

 קבל את אישור האדריכל והיועץ, על גבי ותכניותיו כמפורט דלעיל.לאחר שי א.
 

 לאחר שיקבל את אישור האדריכל והיועץ, על הדוגמא החזותית המפורטת לעיל. ב.
 

הקבלן ייצר את משטח המזרקה, חדרי המשאבות בהתאם למדידותיו באתר. המידות הנקובות 
 לראותן כהוראות לביצוע העבודה.בשרטוטים ובמפרטים הן מידתו מקורבות בלבד, ואין 

 
 כללי

 
כל העבודות תבוצענה בכפול לדרישות ולהנחיות המפורטות בתכניות ובמפרט המיוחד ובהתאם  .3

 .3025למפרט הכללי מהדורה מעודכנת אחרונה, הל"ת ומת"י 
 
 כל העבודות תבוצענה באופן מקצועי גם אם לא מצאו ביטוין במפרט ובתכניות. .0
 
שלדעת הקבלן אינם ברורים לחלוטין ילובנו עם המזמין ו/או המתכנן לפני הגשת סעיפים  .1

 ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה, תחייב דעתו של המפקח בלבד.
 
על הקבלן לוודא, לפני תחילת ביצוע העבודה, כי ברשותו נמצאות כל התכניות המעודכנות  .4

 בהוצאתן האחרונה.
 
 
 ם עם קבלנים אחרים. חלוקת עבודה ותיאו4
 

 בהקמת המזרקה יעסקו מספר קבלנים.
 

קבלן המזרקות נדרש לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ובתאום מלא עם יתר הקבלנים הפועלים 
 באתר.

יימסר הנושא לטיפול המפקח  –נתגלו חילוקי דעות ו/או חוסר תאום ו/או הפרעות הדדיות בהקמה 
 בלן המזרקות.והכרעתו תהיה סופית ותחייב את ק

יציקות הבטון והציפויים יבוצעו רק לאחר שבדקו המפקח והקבלן ואישרו קיום כל הדרישות 
 והמידות כרשום בתכניות ובמפרט המיוחד.

 
קבלן המזרקות נדרש להיות נוכח בכל יציקת בטון שתכסה על צנרת המזרקה ובאחריותו לאשר את 

 אטימת הרצפה והדפנות.
 

 ירוסטה לג'טים יבוצע ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן.סימון מיקום מיכלי הנ
 
 

 התקנה ומידות
 
לפני רכישת ציוד וחומרים, ולפני תחילת העבודות, יאמת הקבלן כי ברשותו כל התכניות  .3

והוראות ביצוע בהוצאתן האחרונה. על הקבלן חלה חובת בדיקה לתכניות, מידות ומדידות. על כי אי 
 או למתנן ויבקש הבהרות, הוראות ונתונים בכתב.התאמה יודיע מיד למפקח ו/

 
. הקבלן נדרש לעמוד ברמת 3025לא תבוצע שום עבודה בניגוד למפרט הכללי, הל"ת ומפרט מת"י  .0

הדיוק הגבוהה הנדרשת )עד לרמה של מילימטרים ספורים ומעלות בודדות בחלק מהמקרים(. עבודה 
ותיבנה מחדש. כל ההוצאות יחולו על הקבלן  שלא תבוצע ברמת הדיוק הנדרשת, תפורק, תיהרס

 בלבד.
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 שינויים ותוספות
 

המפקח רשאי להורות בכל עת על שינויים ותוספות והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראותיו. 
 הוראת השינויים תימסר בכתב.

 
ערכו של כל שינוי/תוספת שאינו מופיע בכתב הכמויות, יקבע במשא ומתן בין המפקח והקבלן 

בהתאם למקובל. הכמויות המפורטות בכתב הכמויות תואמות את התכנון הנוכחי למכרז. והיה ו
 ובהוראת המפקח, יבוצעו שינויים בתוואי ו/או בכמויות, הקבלן לא ידרוש כל שינוי במחירי היחידה.

 
 

 עבודות עפר
 

צוע המידות, הקבלן הראשי אחראי על עבודות המזרקה הבאות: חפירות, מצעים וכיסויים. לפי בי
יבדוק הקבלן אצל הרשויות המוסמכות, ויקבל אישורים בכתב, שלאורך תוואי החפירה, לכל אורכה, 

רוחבה ועומקה, אין עוברים קווי צנרת, חשמל, תקשורת וכד', והיה וביצע הקבלן חפירה ללא קבלת 
 –תקשורת וכד'  האישורים הנחוצים, או חרג מגבולות החפירה המאושרת, ופגע בקווי צנרת, חשמל,

 ידית תיקון הנזק שגרם, על חשבונו בלבד, ויחזיר המצב לקדמותו.יבצע מ
 

 חפירות פתוחות יגודרו ויסומנו ע"י סרטים זוהרים ושלטי אזהרה כנדרש.
 

 כיסוי החפירה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח כי בדק את העבודות ואישרה.
לקדמותו. צנרת המים ושרוולי החשמל יונחו על מצע חול נקי הקבלן יכסה את החפירה ויחזיר המצב 

 ס"מ לפחות. 02ס"מ לפחות. כיסוי יבוצע רק לאחר כיסוי ראשוני של חול נקי בעובי של  02בעובי של 
 

 שמירת מפלס
 

בתום הקמת המזרקות והתקנת מערכותיהן תופעלה המזרקות בנוכחות האדריכל והמפקח. כל 
ו לשביעות רצון האדריכל ויקבע גובה המים הרצוי בבריכת האיסוף במשך הזרימות והספיקות יווסת

פעילות המזרקות. בתום כל הפעילות המפורטת לעיל, יקבע שמפלס המים בבריכת האיסוף יהיה 
 מפלס הסגירה אליו תכול מערכת שמירת המפלס האוטומטית.

 
 התחברות למקור מים

 
 תכנית.דרנט כמסומן בים תבוצע מהיהתחברות למקור מ

 
 תכנית ופרטי החיבור יאושרו ע"י מהנדס המים של הרשות המקומית וכן כל אישור נדרש אחר.

 
העבודה הינה באחריות הקבלן הראשי כולל כל הציוד, כוח אדם, אביזרים וכל הנדרש לביצוע 

 מושלם לשביעות רצון הממונה.
 
 

 עבודות צנרת
 

כדוגמת  32קשיח דרש P.V.C בוצעו מצינורות קווי הצנרת המשוקעים בבטון והטמונים בקרקע, י
מתוצרת פלסים. החיבורים יבוצעו בהדבקה, הברגה ועיגון. יישום מערכות הצנרת  צינור "מרידור"

יבוצע לפי ההנחיות של יצרן הצנרת והאביזרים ותוך כדי שימוש בחומרים המומלצים על ידי היצרן 
 בלבד. –
 

פנותיהן, תותקנה לפני גופים ועד לפני בריכות המים ודהממערכות הצנרת, עד לבורו המשאבות ו
יציקות הבטון, תוך הקפדה מרבית על רמת דיוק גבוהה. יש להקפיד מאד על מקביליות וניצבות 

 הצינורות, כך שתתאפשר הדבקת הזויות והציוד בשלב העבודה הבא.
 

קה, למניעת תזוזה כל מערכות הצנרת תקובענה בקשירה מסיבית לרשתות הזיון ולטפסנות היצי
 אפשרית במהלך המשך ההכנות ליציקה ובמהלך יציקת הבטון. קצוות צנרת פתוחים

יאטמו עד לשלב הבא של עבודות הצנרת. קבלן המזרקה ידאג לאמצעי בטיחות להגנה על מערכות 
 הצנרת בפני פגיעה במהלך היציקה ויהיה נוכח בכל יציקת בטון אשר תכסה צינורות.
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תותקנה תוך הקפדה על שפועים נדרשים, אופקיות ואנכיות. כל הצינורות  מערכות הצנרת

והאביזרים יבדקו, לפני חיבורים, לאישור תקינותם וניקיונם. יום יום, בסיום יום העבודה, יאטמו 
 היטב כל קצוות הצנרת הפתוחים למניעת כניסת לכלוך, גופים זרים ובטון )בשוגג או בזדון(.

 
היטב שטחי ההדבקה ע"י ממיס המומלץ ע"י יצרן הצנרת והאביזרים. ההדבקה לפני ההדבקה ינוקו 

גם על פני הצינור וגם על פני  –תבוצע ע"י מריחת כמות דבק נדיבה על כל פני השטחים המודבקים 
 האביזר. הדבק יהיה דבק המומלץ ע"י יצרן הצנרת והאביזרים.

 
וט ברור ובולט, כולל כיווני הזרימה ואופי  כל הצינורות הגלויים, המגופים והציוד יסומנו בשיל

 המים הזורמים בו.
 
 

 רשתות סינון
 
מ"מ בשטח  1מ"מ, מנוקב חורים בקוטר  1בעובי  130רשתות הסינון תיוצרנה מפח נירוסטה  .3

 ס"מ. 12מ', עומק  3.0לפחות. מידות הרשת תהיינה בקוטר  42%פתוח של 
 
מ' שתרותך לדפנות בור  הסינון ע"י  3.0בקוטר  130 רוסטההסינון תותאם תושבת נילרשתות  .0

ס"מ בין המוטות. המרווח בין  42מ"מ, לכל ההיקף, במרחקים של עד  1מוטות נירוסטה בקוטר 
 מ"מ סה"כ. 32המסגרת והתושבת לא יעלה על 

  
ייצורה והתקנתה של רשת הסינון תאפשר כניסת מים לבור אך ורק דרך הקדחים ברשת הסינון.  .1
שתות הסינון תצוידנה בידיות נשיאה ובארבע אזי נעילה ע"י בורגי הידוק מנירוסטה. לפני תחילת ר

 ייצור רשתות הסינון, יגיש הקבלן תכניות ייצור וביצוע לאישור המתכנן.
 
 
 . תנאים כלליים5
 
ן לו על הקבלן לציין ניסיונו בתחום לבריכות מוכלרות ובריכות ביולוגיות, לא יאושר קבלן שאי .3

 ניסיון מוכח בתחום ספציפי זה.
 
על הקבלן להכין ו/או להשלים במידת הצורך תכניות לביצוע המתקן והפעלתו בהתאם למסמכים  .0

 וההנחיות המפורטות מטה, תיאור המתקנים השונים והתכניות, הרצ"ב להגישן לאישור המתכנן.
 
 לוחות החשמל מוצגים באופן סכמאטי ועקרוני בלבד. .1
 

 הקבלן לתכנן את לוחות החשמל בהתאמה מלאה לדרישות המפרט ולחוק.על  
החשמל ודרישות חברת החשמל. על הקבלן לאשר את תכניות הלוח לפני הביצוע אצל המתכנן 

 ומהנדס החשמל בפרויקט.
 
  על הקבלן לקבל את אישור משרד הבריאות ו/או כל רשות תכנונית אחרת. .4
 
בודק על תקינות  –הפעלתם, על הקבלן לקבל אישור מהנדס חשמל בגמר ביצוע הלוחות ולפני  .5

הלוחות והתאמתם לדרישות המפרט והחוק. רק לאחר קבלת תעודת האישור ללוחות מטעם מהנדס 
 חשמל בודק, יחשב הלוח כגמור והקבלן יורשה להפעילו.

 
על הקבלן לחשב עקב אילוצים בפרויקט, יש להתייחס לעומד השאיבה הרשום רק כהנחיה בלבד ו .0

ולבדוק את עומד השאיבה בהתחשב בציוד המוצע על ידו ולהגיש החישובים למתכנן לבדיקה. רק 
 לאחר אישור המתכנן, יורשה הקבלן לרכוש ולהתקין המשאבות.

 לא יתקבל שינוי בספיקות המשאבות, וחריגה מתחום מהירות הסינון הנדרשת. 
 

   
 מסירת המערכת

 
ה, יבדקו פעולת כל מרכיבי המערכת, והתאמת כל האביזרים שיהיו במסגרת בקורת הקבל .3

 בשימוש לסטנדרט הנדרש.
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בגמר ההתקנות, יודיע הקבלן למהנדס המתכנן על סיום העבודה ויתאם אתו קבלת מערכת, וזאת  .0
לאחר שביצע את כל הבדיקות הנדרשות והליקויים שאותרו תוקנו, והמערכת עברה הרצה ואישורי 

 ריאות.משרד הב
 
הקבלן יכין ויתקין שילוט מפורט לכל משאבה, מסנן, לוח חשמל, ברזים וכו'. השילוט יהיה עשוי  .1

בקליט שחור עם חריטה בצבע לבן ויחובר לציוד ע"י שרשרת מגולוונת וברגי נירוסטה. גודל שילוט 
4X32 .ס"מ 
 
המערכת, ויגיש בכתב מסמך עם סיום העבודות, הקבלן יבצע בדיקת תקינות ופעולה על מרכיבי  .4

המאשר ביצוע ההתקנות בנוסח הבא:  כל מרכיבי המערכת הותקנו עפ"י דרישות המפרט, התכניות 
 והוראות היצרן, נבדקו לאחר התקנה ונמצאו פועלים כשורה בהתאם.

 
 

 כללי -צנרת 
 
 הצנרת תותקן בהתאם לתכניות והסכמות הפונקציונאליות. .3
 
באינץ' מתייחסים לקוטר נומינלי של הצינור. הקטרים הנתונים במ"מ  כל הקטרים המוגדרים .0

 מתייחסים לקוטרם החיצוני. 
 
יש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם ולסתום  .1

הקצוות הפתוחים כל יום לאחר גמר העבודה. יש להקפיד על סתימת צנרת המורכבת מתחת לרצפת 
 הבריכה וצנרת בתוך דופן הבריכה.

 
כל מערכת הצנרת תעבור בדיקת לחץ בהתאם למפרט. בעת ביצוע בדיקות הלחץ, יש להקפיד על  .4

 ניתוק אבזרים וציוד העלולים להינזק בעת ביצוע הבדיקות.
 
לאחר גמר התקנת הצנרת, יש לנקות אותה חיצוני ולבצע שטיפה יסודית של כל המערכת, לרבות  .5

 רת הבריכה וחדר המכונות.צנ
 
חפירה ויישום שרוולי תאורה וקווי תאורה, יהיו במקביל לחפירה ויישום קווי אספקת המים  .0

 למזרקה ולרכיביה ובהתאם לאמור בכתב הכמויות.
 
 

 סוגי הצנרות
 
 צנרת פי.וי.סי, תהא מחוברת בהדבקות/הברגות. .3
 
 אטמ' בהתאם לתקן 32ה, מיועדת ללחץ עבודה צנרת פי.וי.סי, להדבקות והלחמות תהיה קשיח .0

DIN ASTM  ותותקן בתוך יציקות הבטון ובחדרי המכונות. חיבורי  32כדוגמת "מרידור" דרג
 ההדבקה באמצעות דבק מתאים מאושר ע"י היצרן )עמיד בקורוזיה(.

 
חיתוך. יש יש להקפיד על חיתוך הצנרת ניצב לציר הצינור ועל ניקוי שאריות שמקורן בפעולת ה .1

 להקפיד כי הצינור יחדור עד פנים האביזר באופן שיוצר רצף צנרת, ללא נקודות "מתות".
 
פי.וי.סי או ממתכת עם ריפוד פלסטי. התמיכות תבוצענה  -תמיכות וחיזוקים באמצעות שלוט מ .4

 בצפיפות גבוהה לקבלת מהלך צנרת אחיד ללא שקיעות.
 
. הצנרת 3//353בהתאמה לתקנים הרלוונטיים ת"י  30דרג "מרידור"  PVCהצנרת בקרקע תהיה  .5

אולם קטעי  0ו/או פוליטילן דרג  32"מרידות" דרג  PVCבקירות הבריכה ובחדר המכונות יהיו 
 .30פי.וי.סי במעברי הקיר יהיו דרג  -צינורות ה

 
 שנות. 4אטמ' במשך  0הצנרת תעמוד בבדיקת לחץ  .0
 
 

 פתחים וחריצים
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אי לביצוע עבודות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים, התקנת הקבלן יהיה אחר
 צינורות לפני יציקות וכו'. כל תלונות על קשיים בגלל ההתקנה או הכנה בלתי נכונה, לא תתקבלנה.

שם כך, על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים 
עברי צנרת דרך קירות וכו'. קידוחים וחציבות לאחר יציקה, תורשינה רק הדרושים לו לביצוע מ

לאחר קבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע ע"י הקבלן 
 ובאחריותו.

 
 איטום

 
 איטום הקידוחים/חציבות יהיו באחריות קבלן המזרקות והקבלן הראשי.

 
 

 אביזרי צנרת לבריכה מוכלרת
 
אטמ' לפחות וטמפ' של  32זרי הצנרת ממערכות השונות יהיו מתאימים ללחץ עבודה של אבי .3
Cº52. 
 
 החיבורים: בחדרי המכונות יהיו בהדבקה, בהברגה ו/או באמצעות עוגנים. .0
 
 יהיו כדוריים עם רקורדים. 01øמגופי בקוטר עד  .1

 ידי ע"י רקורד או מחבר מתפרק.פר מעוגנים וניתנים לפירוק מיהיו מגופי פר 01 -בקוטר הגדול מ
 
 לפחות תוצרת "פלסאן" או ש"ע.  32פי.וי.סי קשיח דרג -כל האביזרים בחדרי מכונות יהיו מ .4
 
 בקירות החוץ של חדרי המכונות יותקנו מראש "מעברי קיר" מצינור פי.וי.סי "מרידור"  .5

 .30דרג  
 .ר מכן ע"י ובאחריות הקבלן הראשייבוצע קידוח בבטון אשר ייאטם לאחבמידה ויהיה צורך,  

 
 מתלים ותמיכות

 
הרכבת צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי לפרק   .3

 צינורות אחרים של המתקנים וגם לא צינורות של המקצועות האחרים.
 
קונסולים(, מתלים וחבקים הצינורות הגלויים יורכבו על תמיכות ) –תמיכות ותליית צינורות   .0

)"שלות"( מכל הסוגים בהתאם לפרטים הסטנדרטיים בתבנית. על הקבלן להכין דגמים ממוצרים אלו 
לאישור. לכל המקומות בהם ידרשו קונסולים להרכבת מספר צינורות, יכין הקבלן תכנית הקונסול שבה 

לקירות, לתקרות וכו' תעשה בעזרת יסומנו המרחקים בין הצינורות, סוגי המתלים. קביעת הקונסולים 
 ברגי "פיליפס".

 
 

 לוח החשמל9פיקוד להפעלת מערכות הסינון
 
לוחות החשמל/פיקוד מיועדים להפעיל את משאבות הסינון של מי הבריכות ולתת הזנה   .3

 למערכות החיטוי ולמכלי האיזון. הלוחות ימוקמו בחדר מכונות.
 
לחוק החשמל  21חות חשמל, בהתאם למפרט הכללי פרק לוח הפיקוד יבנה בהתאם לת"י ללו  .0

 ודרישות חב' החשמל.
 
. בהפעלת לוח הבקרה תכנון הלוח ייעשה ע"י הקבלן בהתאמה מלאה לדרישות המתחייבות  .1

 ל בהתאמה לדרישות המפרט.ווהפעלת ציוד השאיבה כגון: חיבורים, תשתיות, מפסקי זרימה וכו' הכ
 
ם טכניים לכל הציוד והאביזרים המותקנים במסגרת עבודה זו, הקבלן יספק דפי נתוני  .4

לרבות דוגמאות של האביזרים המוצעים על ידו בעבודה זו לפני התקנתם וידאג לאישורים במשרד 
 הבריאות.

 
לפני בניית לוחות החשמל, יגיש הקבלן למתכנן תכניות עבודה מפורטות של הלוחות   .5

, מבט על חזית הלוח ולתוך הלוח. מידות כלליות, חתכים הכוללות דגמי האביזרים המותקנים
 אופייניים ותכנית מהדקים. על הקבלן לוודא שמידות הלוח מתאימות למקום התקנתן.
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בניית הלוח תחל רק לאחר אישור התכנית ע"י המתכנן, המפקח ומשד הבריאות. התאמת   .0

 מידות הלוחות למקום המיועד עבורם תהיה באחריות הקבלן.
 
כל החיווט יעשה בכבלים מונחים בתעלות פי.וי.סי עם ירידות בצנרת פוליאתילן לציוד. כל   .7

הכניסות לציוד חשמלי יעשו דרך מעברי אנטיגרון עבור כבלים. חיבורים לציוד יעשו בצינור שרשורי 
 גמיש משוריין פלסטי מחלקו התחתון של המנוע.

 
שיתרת הזרם המיועד עבורו מתאימה לרשום בשלט לפני חיבור מנוע כלשהו יוודא הקבלן   .1

 המנוע ו/המכונה.
 
מבנה לוח בריכה יהיה בנוי בארון פלסטי משוריין או מפח עם פנלים ודלתות. תא המהדקים   ./

ס"מ ויהיה מעל כיסוי נפרד. הלוח יהיה אטום  52יהיה בחלק התחתון של הלוח. גובה התא יהיה 
 .LP65למים רמת 

 
ים או פתיחת דלתות יהיו חופשיים משחרור ברגים של ידיות, מפסיקים ואביזרים פרוק פנל  .32

נקודות, לכל דלת תהיה  1או  0 -אחרים. לכל דלת בלוח הראש תהיה סגירה נפרדת. הסגירה תהיה ב
 ידית סגירה  עם נעילה במפתח. המפתח יהיה מסטר לכל הלוחות המסופקים ע"י הקבלן.

 
 חומר מבודד שקוף צבעוני הכבה מאליו, למניעת נגיעה מקרית בפסים.פסי הצבירה יכוסו ב  .33

 
פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית ויוחזקו חזק מכני למבנה הלוח, באופן שתהיה   .30

 גישה  לכל ברגי החיבור. חיבור המוליכים לפסי הצבירה בלוחות המשנה יעשה ע"י מהדקים רוכבים.
 

רים יהיה תמיד זהה, חתך המוליכים יתאים לת"י להתקנת  סדר הפאזות בכל המכשי  .31
 מוליכים בצינורות.

 
 

ק"א אלא אם כן ידרש ערך  52חיזוק פסי הצבירה והמוליכים בלוח יבטיח עמידה בזרם קצר   .34
 גבוה יותר. שיטת החיזוק תהיה עפ"י הנחיות של יצרן מוכר ובדוק.

 
חיבור כל מוליך הארקה או אפס בסמוך לחיבור  פסי האפס והארקה יותקנו בצורה שתאפשר  .35

 מוליך הפזה של המעגל. לכל מוליך יהיה בורג הידוק נפרד.
 

ים פלסטיים אולם לא 4או חב0מוליכים שאינם בתעלו יקשרו בצמות בלוח ע"י חוט פלסטי   .30
 ע"י סרט דבק.

 
מ"מ בשכבות  37.05X05 -שלט הסימון החיצוניים יהיו פלסטיים בגודל סטנדרטי, לא קטן מ  .37

 שחור לבן )שלט  המפסק הראשי ושלטי אזהרה יהיו בשכבות אדום לבן אדום(.
  
בנוסף על השילוט החיצוני יסומנו כל האביזרים במספרים ע"י מדבקות במקום הנראה לעין.   .31

לאחר הסרת המכסים או הדלתות. נוסח השילוט יהיה בהתאם לתכניות או הוראות המפקח. חיזוק 
השלטים יהיה ע"י מסמרות. הסימון במדבקות יהיה ע"י הדפסה או בכתב טכני ברור. המדבקה 

 תכוסה בסרט דביק שקוף ודק.
 

הלוח יכיל תא קשיח לתכניות עם תכניות ושלט המורה על מקומו. בלוח עם דלתות יותקן   ./3
 התא בצידה  הפנימי של הדלת.

 
ים תחת מתח  ונחשפים עם פתיחת הדלת כגון: פסי חלקי האביזרים ומתקן בתוך הלוח נמצא  .02

צביעה ומגענים פתוחים וכד', יכוסו ע"י כיסוי בלתי דליק או כבה מאליו. במפסקים בעלי הדקי 
 חיבור חשופים לנגיעה, יכוסו ההדקים בכיסוי מקורי.

 
 

 גודל מבנה הלוח, פסי הצבירה ותא המהדקים, יתאים לציוד המוזמן בתוספת מקום  . 03
 מהציוד המוזמן, אלא אם יידרש אחרת. 05%לציוד נוסף בכמות של   

 
לפני הזמנת המהנדס והמפקח לבדיקת הלוח המוגמר, ייבדק הלוח ע"י היצרן ויצורף אליו   .00

 אישור בקורת איכות.
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אחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים: הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה והחומרים   .04

ודש מיום קבלת העבודה ע"י המפקח. הקבלן מתחייב בתוך תקופת האחריות לתקן ח 04לתקופה של 
ולהחליף על חשבונו, לאלתר כל פגם ותקלה שיימצאו. קבלת אישור המפקח להתקנת אביזר כלשהו, 

אינה פותרת את הקבלן מאחריותו לטיב האביזר. לשלמותו ולהתאמתו לייעודו. ייצור לוחות החשמל 
 .iso9002י לוחות החשמל המוסמכים לתקן יופיע ברשימת יצרנ

 
בדיקת לוחות החשמל: לאחר השלמת בניית לוחות החשמל, יבדקו הלוחות ע"י היצרן   .05
רשם תעודת בדיקה ורק לאחר מכן יוזמנו המפקח והמתכנן לבדיקתם בבית המלאכה, הלוחות יות

 יועברו לאתר רק באישור המקפח.
 

ר השלמת מתקן לוח חשמל של צרכן חשמל, יזמין הקבלן הזמנת מהנדס בודק: מיד לאח  .00
מהנדס בודק לבדיקה ואישור המתקן שיכלול בנוסף ללוח גם את כל מרכיבי הבריכה לרבות הארקות 

 יסוד, משאבות, סולמות, פנסים וכו'.
 

קבלת מתקן החשמל: קבלת מתקן החשמל תעשה ע"י המפקח והמתכנן לאחר שהעבודה   .07
 ונתקבל אישור המתקן ע"י המהנדס הבודק.הושלמה במלואה 

 
כל מרכיבי המערכות מותקנים על לוח פי.וי.סי עם תפסנים וברגים מתאימים באופן שכל   .01

 הציוד יציב וקבוע במקומו כנדרש.
 
 

 משאבות
 

 בריכה 
 

מ' דגם  31 -מק"ש ל 72משאבות סחרור זהות תוצרת גרונדפוס או שו"ע,  1על הקבלן לספק ולהתקין 
NB-80-250-225. 

 
 

 משאבות למערכת סינון
 

 FLIPPERדגם   ESPAכ"ס תוצרת  1משאבות סינון בהספק של   0על הקבלן לספק ולהתקין 
N3000. 

 
 תא מכונות ולמאגר המים.  DP.10.50.15שתי משאבות טבולות גרונדפוס 

 
 

 נתונים משותפים לכל המשאבות בחדר המכונות
 
יאורטי בלבד )הספיקה ומהירות הסינון מוגדרות( על הקבלן לחשב מאחר וחישוב העומד הינו ת .3

ולעדכן את העומד בשני מצבי הפעולה )ספיקת סינון, ספיקת שטיפה( בהתאמה לציוד השאיבה 
 רים קוטר הסעפת והפסד זרימה במסנן(.שיסופק על ידו )בהתחשב במספר הנחיוהצנרת 

 
ומד ועקומת הפעולה של המשאבות המוצעות על על הקבלן להציג למתכנן ולמפקח את הישוב הע .0

ידו, לרבות החלופות לביצוע השטיפה הנגדית. רק לאחר אישור המתכנן והמפקח יורשה הקבלן 
 לרכוש ולהתקין את המשאבות.

 
כל המשאבות שתוצענה, תוצענה עם מנוע במידה אחת גדולה יותר מהמנוע הרגיל של המשאבה  .1

 המאיץ. בנקודת העבודה המכסימלית של
 
 כל מערך המשאבות שיוצע יהיה מתוצרת יצרן אחד ומסופק ע"י יצרן/ספק אחד. .4
 
 משאבות מומלצות כדוגמת "גרונדפוס" עם מאיצים במידות שונות או ש"ע מאושר. .5
 
 
 . משטח יבש6
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מעגל  -" ממוקמים בשלוש מעגלים3.5מתזי "אצבע"  10במקום תבוצע מזרקת משטח יבש , כאשר 

א' –3 –מתזים אשר יופעלו ע"י משאבה  30מעגל פנימי ומעגל מרכזי. המעגל ההיקפי יכלול  היקפי,
-3 –מתזים יופעל ע"י משאבה  30כששליטת המשאבות תהיה בהפרש של מתז. המעגל הפנימי המונה 

ג'. מתזי האצבע יותקנו בתוך מיכלי -3מתזים מופעל ע"י משאבה  30ב' ומעגל פנימי מרכזי המונה 
טה מתחת לפני הריצוף,כאשר פי  המתז  והפנס הינם בתוך קדח הנמצא במכסה הנירוסטה  נירוס

המשמש ככיסוי לשקע והנמצא במפלס הריצוף. המתזים ייצרו סילוני מים במופעים שונים בגבהים 
מ'(, ויקלטו בשוחת ניקוז המכוסות בסבכת נירוסטה במרכז המשטח ומשם  חזרה  0.2משתנים )עד 
משאבות יבשות,  1טציה חזרה למאגר המים, דרך שוחת ניקוז. המתזים יופעלו ע"י בצנרת גרווי

מתזים כ"א עם משני תדר מבור הציוד. לשם ויסות גובה המתזים בגין רוחות תותקן  30בקבוצות של 
שבשבת רוח להנמכת עד השבתת המתזים לפי ערכים מכויילים מראש.השבשבת תוצב על עמוד 

בלוחות הפיקוד החשמליים יותקנו בקרים למשאבות ולתאורה שיפעילו את בסביבת אלמנט המים . 
 משחקי המים והתאורה לפי פרוגרמות  שיוכתבו ע"י המזמין.

 
 
 . חדר המשאבות7
 

בחדר זה יותקנו מערכות המשאבות, מערכת בערפל היבש ומערכת הבקרה לתפעול ואחזקת המזרקה 
 באופן שוטף.

 המשאבות ע"י פילר מקובע בבטון.לוח חשמל יותקן בסמיכות לחדר 
 חדר זה יהיה בעל כניסה נפרדת אליו וכניסה נפרדת למאגר המים שיהיה במפלס זהה למשאבות.
יבוצע חיבור מים ראשי למילוי הראשוני של המאגר ובהמשך עבודת המזרקה, למילוי מים רציף 

א', כמפורט בכ"כ למניעת  כתוצאה מאובדן מים, )במקרה של אידוי וכו'(. חיבור המים יכלול פרט
 חזרה של מים, מפחת לחץ וכל הנדרש.

 
 מ' )מידות נטו(. 0.0מ', גובה  0מ', אורך  4גודל חדר במשאבות יהיה: רוחב 

 
 מ' )מידות נטו(. 0.0מ', גובה  1מ', אורך  4מידות מאגר המים יהיה:  רוחב 

 
 
 . תנאי סף לקבלן מזרקות2
  

רך אישור קבלן המזרקות ,אישורים והמלצות של קבלן על הקבלן הראשי להמציא לצו . 3
המזרקות על ביצוע של  מזרקה משטח יבש ומערכות מים לפחות, בסדר גודל דומה למכרז זה, 

 ואישורים והמלצות לביצוע של מערכות "ערפל יבש".
 המזמין והמפקח לפני תחילת העבודות. קבלן המשנה למזרקות יקבל אישור המתכנן, . 0
 
 
 פקת חומרים וציוד:. הס/
 
הקבלן יספק ויתקין, לשביעות רצונו של המפקח, את כל הציוד והחומרים כמפורט בתכניות   .3

 ובכתב הכמויות, ו/או כל ציוד וחומר אחרים הדרושים לפעולה תקינה ורצופה של המזרקות.
 כל הציוד והחומרים יהיו מאיכות מעולה ולפי המפורט בכתב הכמויות ובתכניות.  
 
 התקנת ציוד ש"ע תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.  .0
 

התקין הקבלן ציוד ו/או חומרים שלא כמפורט בכתב הכמויות או בתכניות, וללא קבלת אישור בכתב 
 המפקח, רשאי המפקח לדרוש פרוק והרחקת הציוד ו/או החומרים החליפיים מהאתר.

 יחולו על הקבלן בלבד. כל ההוצאות בגין פרוק, הריסה והחלפה,  
 
על הקבלן להמציא למפקח ולמתכנן דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש בדעתו  .1

ישארו במשרדו יהדגמים המאושרים  ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב. להשתמש לביצוע העבודה
ן לא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור הוצאות פירוק עבודות בה של המפקח עד לסיום העבודה.

 השתמשו בחומרים לא מאושרים.
 
כל הציוד והאביזרים הדרושים להקמת המתקנים יהיו בהתאם למפרט ולכתב הכמויות  . 4

לפני מתן האישור רשאי  וטעונים אישור של המתכנן והמפקח לפני הזמנתם אצל הספקים השונים.
 ם טכניים.הסברים ותיאורי תכניות, או מהיצרן או מספק הציוד, המפקח לדרוש מהקבלן,
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המתכנן והמפקח יאשרו הזמנת הציוד והאביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח 
 סיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן המסופק.ישהינם בעלי ידע ונ

 
אליה האישור להזמנת הציוד יינתן ע"י המתכנן ו/או המפקח ע"י גבי עותק הזמנת הציוד ש .5

,מצופים וברזים  ,לוחות חשמל ,מסננים יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד )משאבות
 פנסי תאורה וכו'(,טיב הציוד ותנאי האחריות. חשמליים,

סטים של  1התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח 
 ל כל התכניות והמפרטים של הציוד והאביזרים.ע ,אחזקה ואחזקה מונעת, הוראות הרכבה

את כל המסמכים הנ"ל ,ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד באתר, והדבר יתועד ביומן 
 העבודה.

אין באישור המפקח/המתכנן לגבי אישור ציוד כלשהוא משום הסרת אחריות הקבלן לטיב הציוד 
 ופעולתו התקינה.

ידית ע"י ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מת כי הציוד פגום במידה ויתברר במשך תקופת האחריו
 הקבלן ללא כל זכות ערעור.

 
 . ביצוע העבודה:10

 
מפרט מיוחד זה,  הל"ת, מת"י  כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי במהדורתו העדכני, .3

 והשלמה.וכן לפי תכניות שתסופקנה לשם הסבר  צוע",,תכניות הנושאות חותמת "מאושר לב3025
תבוצענה בהתאם לאותן  דרישות וכו' של רשות מוסמכת, עבודות אשר לגביהם קיימות תקנות,

 תקנות וכו'.  דרישות,
ביצוע הבריכות הינו באחריות הקבלן הראשי בפרויקט. על הקבלן הראשי מוטלת האחריות  . 0

אביזרים או הכנסת ,אם דרושות הרכבות צנרת או  הבלעדית לבדוק לפני כל יציקה שתעשה במתקן
 ,כל זאת לפי תכ' הקונסטרוקציה והאינסטלציה. פתחים בתוך היציקה הנדונה

כמו כן, יוודא הקבלן הראשי עם המזמין תוואי לצנרות המתוכננות וחיבורם לצנרת קיימת 
 )ביוב/ניקוז וכו'(.

 באחריות הקבלן הראשי לתאם בין תכ' כל התכ' הרלוונטיות לפני ביצוע.
לת גם חציבת פתחים בקירות קיימים לצורך העברת הצנרת וחיבוריה השונים  ולא העבודה כול

 תשולם תוספת לנ"ל. 
 שלא לפי תכ' הקונסטרוקציה, יש לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני החציבה. לכל חציבת פתח נוסף,

 ישא באחריות עבור כל נזק שייגרם למתקן עקב חציבה ללא אישור ותיאום עם המפקח.יהקבלן 
 

 . עב' צנרת מים ואביזרים:11
 

 מגולוונת, צנרת פי.וי.סי, מערכות המים מורכבות ומשלבות עבודות מחומרים שונים ומגוונים.
חרור והסינון יהיו מפי.וי.סי. קשיח מסוג "מרידור" דרג וי הצנרת של מערכות הסנירוסטה וכו'.קו

.המגופים  ,מחברים ואביזרים םגון כולל מתאמי,הברגה וא או צנרת גמישה עבת דופן בהדבקה32
 .במחירי היחידה אינם כלולים כל עב' העפר, למיניהם יכללו את כל האביזרים והספחים הנדרשים

דרשנה מהקבלן הראשי בפרויקט, ישת ,החציבות וחיבור לשוחות למיניהן,ההנחה, החול ,הכיסוי
 אולם יבוצעו בתיאום ובהנחיית קבלן המזרקות עד להתקנתם המושלמת.

כל צנרות המים ואביזריהם יותקנו בשיפועים המתוכננים )אופקי ואנכי( ויבדקו תקינותם וניקיונם 
 מומלץ לאטום את קצוות הצנרת לשם מניעת כניסת גופים זרים ולכלוך.  לפני חיבורם.

 שיפוע. 0% מתחת לריצופים בקומות יהיו במינימום  צנרות גרביטציוניות בתוואי אופקי
 

תחתית  ודפנות הבריכות ומכלי   שמל תותקן לפני יציקת הבטון של חדר ציוד,צנרת המים והח
רבית לרמת דיוק גבוהה ושמירה על ניצבות ומקביליות לשם קיבוע כל האגירה תוך תשומת לב מ

 הציוד הנדרש  במיקום שע"פ התכניות.
עב' חפירה מומלץ לבצע הגנת בטון מעל הצנרות לאורך תוואי מהלכם לשם מניעת פגיעה בזמן 

התשלום יהיה לפי  יה מפורשת של המפקח/המזמין.בהנח אך ורק.הנ"ל ,יבוצע  עתידיות במתחם
 הסעיף שבכתב הכמויות.

 
מ"מ עם חורים בקוטר עד  0 -3.5בעובי של  130רשתות ומכסי נירוסטה מחוררים יהיו מפח נירוסטה 

תבוצע ע"פ  'העב ירוסטה.ותהינה עם ידיות הרמה ונשיאה מנ 42%מ"מ  בשטח לפחות של  32
 .הפרטים שבתכניות

 
 

 . התקנת הציוד המכני:11
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הקבלן יתכנן את העמדת הציוד והצנרת של חדר המכונות ויגישה לאישור המתכנן. הנ"ל כלול 
 משטח הבטון אליו יונח הציוד יהיה מפולס. במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

.במחיר  ועיגונם לתוך משטח הבטון עם ברגי יסוד,יותקן הציוד על בסיסי פלדה  במידת הצורך
 היחידה כלולות כל העב' הנ"ל הדרושות לשם תפעול תקין ורציף של כל המערכות.

 
 

 לוחות פיקוד, תאורה, צנרת וכבלים-. עב' חשמל13
 

 תאורה
 

 LEDDESIGNשל חברת  PL-160-32Rתאורת המזרקה תואר בעזרת פנסים עמידים למים מסוג 
 ו"ע.ביבוא או ש

 
 לוח החשמל

 
בדק ותאושר ע"י ילוח החשמל יותקן בקרבת בור המים והמשאבות ולפי תכנית שתוגש ע"י הקבלן, ת

 יועץ החשמל במקום המתוכנן מראש ובקשר עין בין המשאבות ולוח החשמל.
 

משאבות ריקון. כל המשאבות  0משאבות סינון,  0משאבות סחרור,  1המזרקה מתופעלת ע"י 
 קרקעי. -ר המשאבות התתמותקנות בבו

 
כל אחת מהמשאבות תופעל ע"י מתנע ודרך שעון שבת יומי בכוונון עדין + רזרבה, עם כל הגנות 

, ובנוסף להגנות הרגילות, יחוברו בטור שני מצופים חשמליים PKZMהמנוע החשמלי הרגילות 
י המצופים שיאפשרו את הפעלת המשאבות, גם במצב "אוטומטי" וגם במצב "ידני" רק אם שנ

החשמליים גם יחד מורים על מצב "יש מספיק מים בבור המשאבות". המצופים החשמליים יפסיקו 
להגנה על  –את פעולת המשאבות )גם במצב אוטומטי וגם במצב ידני( כאשר אין מספיק מים בבריכה 

סק מנועי המשאבות בפני פעילות בחוסר מים, המשאבה החמישים, משאבת הניקוז תופעל ע"י מפ
 מופסק ותוגן במצוף חשמלי נפרד. -מופעל

 
כולל הגנות ובממסר חוגר פאזה והיפוך פאזה, בוררים ושעונים  R-S-Tלוח החשמל יצויד בנוריות 

 למתח ולזרם בלוח.
 

ר המתכנן את 7כל הציוד בלוח יהיה מאיכות משובחת. לפני תחילת ייצור הלוח ימסור הקבלן לאיש
ו. מחיר הלוח הינו קומפלט ויכיל את כל הציוד והפונקציות שידרשו תכניות הלוח ומפרט הציוד שב

 ע"י נציג העירייה ו/או המתכנן, גם אם לא נרשמו במפורש במפרט המיוחד.
 /343יספק ויתקין את לוח הפיקוד החשמלי )משאבות ותאורה( ע"פ תקן ישראלי  הקבלן יתכנן,

סף, הלוח יקבל גם את אישור הרשות ובמפעל בעל אישור ליצור לוחות לפי התקן הנ"ל, בנו
 הניקוז, השנאים, המתחזקת. הלוח יותקן בסמוך לבור ציוד עבור משאבות הסחרור, הסינון,

 המצופים למיניהם, ומערכות התאורה למיניהם.  הבקרים,
 

. גודל  IP 659מבנה הלוחות יהיה  מפוליאסטר משוריין תוצרת "ענבר" או ש"ע בדרגת אטימות 
 אחוז מקום שמור. 05 הלוח יכלול

 
 מבנה הלוחות יהיה עם דלת ומנעול צילינדר סטנדרטי של מדור אחזקת חשמל של העיריה.

ס"מ לפחות מעל פני הקרקע או  35הלוחות יותקנו על מסגרת בסיס שיותקן על בסיס בטון בגובה של 
ורור וני לשם אוברגי חיזוק למבנה הלוח. הלוח יצויד בוונטה  ותריס חיצסוקל סטנדרטי שיכלול 

 ושמירה על טמפרטורה מתאימה ,מד לחות וגופי חימום.
ם ותעלות הפלסטיק(, הכבלים עב' החשמל והתאורה תכלולנה את כל הציוד , הצנרות )המובילי

  PLהלוח יואר ע"י תאורת  טים הנדרשים בין לוחות הפיקוד השונים לבור הציוד, ובתוכו.והחוו
את התאורה בעת פתיחת דלת הלוח ויכלול שקע חשמלי דרך ממסר  שתופעל ע"י מפסק גבול שיפעיל

 יבוצעו שקע שרות מוגן מים.  בנוסף, פחת.
ידני/מופסק/אוטומטי )דרך שעון  מצבים. 4-למשאבות הסחרור עם משנה תדר  יהיה כפתור בורר  ל

 מים, חימוםכמו כן, יותקנו לכל משאבה כל ההגנות הנדרשות )חוסר  ה(/דרך בקר.+רזרב אסטרונומי
 ,חוסר פאזה וכו'(.

 
לכל משאבה בבורות הציוד יותקנו מפסקי פקט מוגן מים להפעלה והפסקה ידנית )בנוסף למפסקים 

 שבלוח הפיקוד(. 
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הברזים החשמליים של מערכת הזנת המים יופעלו דרך מצופים שבבור האגירה והבריכה הן למילוי 

 אמו במקום לאחר ויסות המערכות.גבהי המצופים יות מים והן להגנה על משאבות.
בלוח יותקן בקר מתוכנת אשר יאפשר  מופעי/משחקי מים במשטח היבש ושלפיו ישתנו כמות וגובה  

דקות במשך  35כניות הפעלה שיפעלו לפרקי זמן של עד ת 5.לצורך כך, יוכנו   שבפעולה המתזים 
 ל המתכנן. תכנות תכניות ר סוג הבקר מושעות היממה, ע"פ הנחיות המזמין. על הקבלן לאש

 ההפעלה השונות ישולמו בנפרד לפי הסעיף בכתב הכמויות . 
 

 הלוח ופירוט ציודו לאישור יועץ המזרקות ומתכנן החשמל.  לפני ייצור הלוחות יועברו תכניות 
 לפני ההפעלה ידאג הקבלן לאישור בודק מוסמך והמצאתו לידי המפקח.

 
 ת במחירי היחידה ולא תשולם בגינם כל תוספת.כל העבודות המפורטות לעיל כלולו

 
תבוצע תאורת חדר הציוד ע"י גוף פלורוצנטי כפול מוגן מים מחובר לדופן/תקרת החדר עם מתג 

 ל בשלמות.והפעלה מוגן מים, הכ
 

 . זיהוי המערכות ותכניות עדות 14
 

 ם בלוחות החשמל.,האביזרי ,הברזים ,הצינורות על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד
.מיקום ,סימון וצבע השילוט יהיה בהתאם  יש לסמן על כל צינור את כיוון הזרימה וייעודו כמו כן,

 להנחיות המתכנן/המפקח.
 ,נתונים טכניים ,פרוספקטים והוראות תחזוקה לכל הציוד . בתום העבודה יעביר הקבלן תכ' עדות

 חזקה שוטפת של המערכת.כמו כן ינחה הקבלן את נציגי המזמין בתפעול וא
 כל הנ"ל כלול בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.

 
 
 
 
 
 

 . הפעלה וויסות המערכות15
 

ע"פ הנחיותיהם יווסתו כל  בתום התקנת כל מערכות המים הם יופעלו בנוכחות המתכנן והמזמין.
יה המפלס .המפלס שיקבע יה הספיקות והזרימות שעל פיהן יקבעו גבהי מפלסי המים בבור האגירה

 אליו תכויל מערכת מפלס המים האוטומטית )המצופים(. עב' זו כלולה במחירי היחידה .
 
 

 .  אופני מדידה ותשלום:16
 

 כל התשלומים ישולמו לפי הכמות המותקנת בפועל ולפי מחירי היח' כמפורט בכתב הכמויות. 
 

/כיסוי בעפר/בטון. כל : יבוצעו בסיום העבודה ובסיום כל שלב לפני הסתרההספירה והמדידה
במקום מותקן ל קומפלט והכ –הובלה, אספקה, פריקה והתקנה  הכמויות ומחירי היח' כוללים:

 .לשביעות רצון המפקח
 
 
 
 
 
 

 אחריות הקבלן
 

הקבלן אחראי לתיקון כל תקלה ו/או החלפת פרטי ציוד פגומים במשך שנה ממסירת המזרקה 
 גום יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.למזמין. כל התיקונים והחלפות הציוד הפ

 
 
 

 מערכות הידראוליות למזרקה יבשה
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 תיאור הפרויקט

 
להלן תיאור כללי של העבודות השונית שיש לבצע במסגרת מכרז זה המתייחס ל"משטח יבש" 

 ו"ערפל יבש"
 
 הספקת והתקנת הצנרת במשטח. .3
 
 הספקת והתקנת המערכות בחדר המכונות. .0
 
חשמל הקשורות בהפעלה תקינה של הציודים השונים. לרבות תכנון לוחות החשמל כל עבודות ה .1

 של הבריכות.
 
 הפעלת והרצת הציוד על העבודה שבוצעה. .4

  
,וויסות  ,פריקה ,התקנה במקום ,הובלה אספקה כל הכמויות ומחירי היחידה כוללים: תכנון,

 ל קומפלט  לשביעות רצון המזמין.והכ -והפעלה 
 
 

 יות אחזקה ושנת בדק. אחר17
 

חודש  30הקבלן יהיה אחראי בפני המזמין לתיקון כל התקלות והפגמים שיתגלו במשך שנת הבדק )
 מיום המסירה(,ובמידת הצורך יוחלפו גם אביזרים וציוד פגום.

 
 הקבלן יתחזק את המתקן למשך שנה אחת עם אופציה לשנתיים נוספות. .3
 
 ל ע"פ הנחיות משרד העבודה.ולור, חומצה, מלחים, הכעבודת האחזקה כוללת חומרים, כ .0
 
 בקור שבועי או יותר בהתאם לצורך כולל בדיקת פרמטרים של המחשב. .1
 
 אספקת כל החומרים הנדרשים, ניקיון מסננים וניקיון שטח המזרקה. .4
 

 כניות עדות והדרכה . ת12
 

 האוגדנים יכלול" תכניותבתום העבודה יגיש הקבלן למפקח שלושה אוגדנים זהים. כ"א מ
as-made קטלוגים של כל הציוד המותקן, נתונים טכניים והוראות תפעול ותחזוקה לכל הציוד ,

המותקן ולמערכות המזרקה בכללותה, הקבלן יסביר, ינחה וילמד את נציגי המזמין, ככל שיידרש, 
 בתפעול ואחזקה תקינים לכל מערכות המזרקה.

 
וההדרכה הנ"ל כלולים במחירי היחידה בכתב הכמויות ולא תשולם תמורת של שלושת האוגדנים 

 בעבורן כל תוספת תשלום.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 פיתוח האתר - 40פרק 
 
 

 כללי  40.0
 

המפרט המיוחד מבוסס על הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי  42.2.23
 .ןהביטחולעבודות בנין ופיתוח בהוצאת משרד 
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 סימון 42.2.20
 

קבלן בביצוע העבודות, אלא לאחר ביצוע הסימון, לא יתחיל ה
לאחר קבלת אישור המפקח לסימון. הסימון יבוצע ע"י מודד 

 מוסמך.

 

 כלי עבודה 42.2.21
 

העבודה תבוצע באזור שבו מתקנים, מבנים, צמחיה ותשתיות הקיימים בשטח, ולכן תנועת כלים 
בעבודת  עלולה להיות מוגבלת. לפיכך העבודה תבוצע בכלים מכניים מדגם מאושר על ידי המפקח או

ל עפ"י הוראות ואישור המפקח וכלול במחירי הקבלן. לא תשולם תוספת בגין עבודה וידיים, הכ
 בשטחים מוגבלים.

 
 

 ופירוק הבודת הכנע .40.1
 

 הסרת צמחיה וניקוי 42.3.23
 

בהעדר הוראה אחרת )כתב כמויות(, עבור ביצוע זה לא ישולם 
 יכלל ביתר מחירי היחידה.יבנפרד והתשלום 

 
 חישוף 42.3.20

 
ראה אחרת )כתב כמויות(, עבור ביצוע זה לא ישולם בהעדר הו

 יכלל ביתר מחירי היחידה.י בנפרד והתשלום
 

 פרוק מבנים 42.3.21
 
 כללי: .א

לפני ביצוע עבודת הפרוק ו/או ההריסה ינקטו אמצעי 
 י חשמל, מים, תקשורת וכו'.וזהירות, לרבות בדיקת קו

 
 פרוק מבנים: .ב

ת מבנים, מתקנים, בסיסי בטון, צנרת, ביוב, קירו
יפורקו  -הנמצאים בשטח העבודות  -תומכים וכו' 

מ' לפחות מפני השטח המתוכננים או  2.52לעומק של 
מתחתית מבנים ו/או אלמנטי פיתוח מתוכננים. הפרוק 

יתבצע בזהירות בכלים מטיפוס מאושר ע"י המפקח, 
ו/או בעבודת ידיים, תוך הקפדה על מניעת הרס ונזק 

 ל ע"י הקבלן.לקטעים השכנים. נזק כזה יחו
 

)אספלט, בטון, גרנוליט( יצוקים באתר  פרוק ריצופים .ג
יעשה עד לקו חיבור, בכלי עבודה אשר יאושרו ע"י 

המפקח או בעבודת יד במקרה הצורך. לפני הפרוק ינוסר 
הריצוף לכל עומקו בקו ישר, ורק לאחר מכן אפשר יהיה 

 לפרק אותו. הניסור הנ"ל כלול במחיר לפרוק ריצופים.
 

 רוק מרצפות בטון:פ .ד
הפרוק יבוצע בזהירות בעבודת ידיים, תוך הקפדה על 
שלמות המרצפות )אשר ישמשו לריצוף מחדש(, ריכוז 

ל לפי הוראות המפקח והכ -למקום אחד בצורה מסודרת 
 באתר.

 
 פרוק גדרות )לשימוש חוזר(: .ה

הפרוק יבוצע בזהירות בעבודת ידיים תוך הקפדה על 
ם יעשה שימוש חוזר לאחר שלמות אלמנטי הגדר )בה
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 התאמת גדלים(.
עמודי גדר, המבוטנים בקרקע יפורקו, ינוקו משיירי 

יסודות הבטון שלהם ויעשה בהם שימוש חוזר. עמודי 
גדר, המבוטנים בתוך שטח מרוצף, יפורקו לגובה הנמוך 

 ס"מ לפחות מפני הריצוף. 32 -ב
 

 מחיר הפרוק כולל פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר.
 

 סילוק פסולת 42.3.24
 

סילוק פסולת אחרת וחומרים עודפים משטח האתר, לפי הוראות 
 המפקח, עד לאתר פסולת מורשה, כלול במחירי הקבלן.

 
 עבודות חפירה ומילוי  42.0

 
 חפירה בשטח 42.0.23

 
העבודה תבוצע ממצב קיים למצב רצוי ומתוכנן, ועד לתחתית 

פור המצעים ו/או עד למפלסים שיורה המפקח. מיטב העפר הח
בות שיאושר לצרכי מילוי, יועבר משטחי החפירה, יפוזר בשכ

ין בתכנית ו/או באזורים שיסומנו ע"י המפקח ובמפלסים לפי המצו
לעיל. המחיר  42.3.24ראה סעיף  -בלבד. העודפים יסולקו מהאתר 

לחפירה כולל הסרת צמחיה וניקוי, חישוף השטח, פיזור והידוק 
 ים על פי הוראות המפקח.רגיל בשטח אליו יסולקו העודפ

 חפירת תעלת ניקוז תימדד כחפירה בשטח.
 מחושב תיאורטית מהתכניות. -המדידה במ"ק 

 
 מילוי 42.0.20

 
 המילוי יבוצע עד לתחתית המצעים ו/או עד למפלס שיורה המפקח.

 
המילוי יעשה בחומר מובחר נקי מחרסית, מפסולת  .א

אורגנית או אחרת, ואשר לא יכיל אבנים בגודל העולה 
מכלל חומר  42%ס"מ. אחוז האבן לא יעלה על  32ל ע

 .05%המילוי. אחוז הדקים לא יעלה על 
 
 
 
 

 
 

הנחת המילוי תבוצע בצורה שתבטיח שכל שכבה תהיה  .ב
בעלת תכונות אחידות. כמו כן תמנע ריכוזי אבנים, 

ותבטיח חלוקתן בכל השטח תוך מילוי החללים ביניהם 
ופה. המילוי יונח בחומר דק יותר, כדי ליצור שכבה צפ

בשכבות אופקיות בלבד שעוביין לאחר הכבישה לא יעלה 
 ס"מ. 02על 

 
 מחושב תיאורטית מהתכניות. -המדידה במ"ק 

 
 אדמה חקלאית 42.0.21

 
 ס"מ לפחות. 12אדמה חקלאית לגינון תהיה מטיב מאושר ובעובי 

 המדידה נטו בהתאם לנפח החלל התיאורטי אשר יכוסה.
 

 הידוק שתית 42.0.24
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עבודה, להוציא שטחים המיועדים לגינון, אשר בהם בכל שטחי ה
נדרשים רק הרטבה והידוק, תיכבש ותהודק השתית עד לדרגת 

לפי מודיפייד  5%/ -צפיפות מינימלית כדלקמן: בשטחי ריצופים 
לפי  0%/ -א.א.שו; בשטחי מבנים, קירות תומכים, ומסלעות 

נדרש  מודיפייד א.א.שו. העבודה כלולה במחירי הקבלן אלא אם
 מפורשות אחרת.

 
 

 הידוק רגיל 42.0.25
 

 1ויברציות לדקה,  3222 -טון/מכה  30יבוצע במכבש ויברציוני 
עובי  ± 0%מעברי מכבש תוך הרטבה לרטיבות אופטימלית 

 ס"מ. 12 -השכבות המהודקות 
 

 הידוק מבוקר 42.0.20
 

הידוק מבוקר יבוצע בכל מקום בו יבוצעו עבודות מילוי מובא 
ת, ספסלים וכו'. ה ברכב, קירות ומדרגומתחת לשטחי מדרך, נסיע

ין הדבר מפורשות בתכניות ובפרטים. דרגת זאת גם אם לא צו
לפי מודיפייד א.א.שו. והעבודה  0%/ההידוק הנדרשת היא לפחות 

 כלולה במחירי הקבלן, אלא אם נדרש מפורשות אחרת.
 

הכבישה תבוצע על ידי מכבש ויברציוני, תוך הרטבה לרטיבות 
. במקומות מוגבלים בהם אין גישה למכבשים 0%± אופטימלית

ממונעים, יש להשתמש בציוד מתאים כגון: פלטות רוטטות 
)ויברציוניות(, צפרדע, פטיש פנאומטי וכו'. במקרה כזה לא יעלה 

 ס"מ. 35עובי השכבה המהודקת על 
 

השטח לאחר ההידוק צריך להיות ישר ללא שקעים, גלים 
קבלת שעורי ההידוק הנדרשים או ומדרגות. הכבישה תמשך עד ל

 עד לאישורו של המפקח.
 

די קירות תומכים ומבנים תת קרקעיים יהיה מילוי המילוי לצ
נברר. גבולות המילוי יקבעו בין דופן הקיר למישור משופע 

עם האופק. המילוי יונח  302מתחתית היסוד החוצה בשיפוע של 
יש להפסיק את ס"מ ויהודק עם מכבש ויברציוני.  02בשכבות של 

 ס"מ מהקיר. 42ההידוק הויברציוני במרחק של 
 

 בדיקות
בדיקות צפיפות יערכו לאחר הידוק כל שכבה, בצורה המייצגת את 

השכבה לכל עומקה. לא תאושר הנחת שכבה נוספת בלי שנבדקה 
 ואושרה השכבה הנדונה.

 מספר הבדיקות המינימלי יהיה כדלקמן:
מ"ר לכל שכבה. קירות  322ל בדיקה אחת לכ -באזור השבילים 

מ"א, ולפחות בדיקה  02תומכים, מסלעות וכו', בדיקה אחת לכל 
 אחת לאלמנט.

 
 
 

 עבודות מצעים  40.3
 

המצע לשטחים סלולים או מרוצפים יהיה מצע סוג א'. האגרגט  42.1.23
למצע יהיה אחיד ככל האפשר, לא יכיל אדמה וכל חומר אורגני, 

ת לפי הנדרש במפרט הבין ויעמוד בדרישות האיכות המתאימו
 משרדי.

 
המצע יפוזר על גבי שתית מיושרת ומהודקת כנדרש. עובי כל שכבת 

ס"מ לאחר ההידוק. שכבות המצע יהודקו  02מצע לא יעלה על 
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 .322%ברטיבות אופטימלית על להשגת צפיפות מקסימלית 
 

ס"מ לפחות מקצה הריצוף המיועד להתבצע  52קצה המצע יבלוט 
 על גביו.

 .נטודידת המצע תתבצע לפי שטח הריצוף הנ"ל מ
 
 

 עבודות אספלט  40.4
 

 הדרישות שלהלן מתייחסות לעבודות אספלט עבור מגרשי ספורט.         
 

 אספלט מקשרת-שכבת בטון 42.4.23
 

ס"מ לאחר הכבישה תונח על  4אספלט מקשרת בעובי -שכבת בטון
ט גבי משטח מצע מרוסס העונה על דרישות טיב ועיבוד כמפור
בסעיפים לעיל. תערובת הבטון אספלט תורכב מאגרגט גרוס 

, ותעשה במתקן ערבול מבוקר ומאושר. האגרגט, 02-72ומביטומן 
הביטומן והתערובת יעמדו בדרישות התקנים הישראליים 

 הרלבנטיים.
 

 אספלט יהיה בתחום הבא:-דרוג הבטון
 

 נפח מספר עובר %

 אינטש 3 322
 אינטש¾  70-322

 אינטש ½ 04-10
 4מס'  11-54

 32מס'  05-42
 42מס'  30-01

 12מס'  7-30
 022מס'  4-1

 
 מכלל התערובת.  5.5%תכולת הביטומן תהיה בקירוב 

 
 ריסוס הדבקה בביטומן שפיך

 
במידה ועבודת האספלט נעשית בהפסקה ממושכת בין שכבות האספלט ולא ברצף, יש לדאוג לנקות 

 וכד'. .R.C.Oסס ציפוי דק של ביטומן שפיך מסוג את שכבת האספלט המקשרת ולר
 

 שכבת בטון אספלט נושאת
 

ס"מ לאחר  1על פני שכבת בטון אספלט מקשרת, תונח שכבת בטון אספלט דק מיוחד בעובי של 
כבישה. תפקיד השכבה ליצור משטח הומוגני חלק וצפוף שעליו יתנהל המשחק. התערובת תורכב 

או  12/322, ומביטומן בעל -28%תהיה קטנה מ B.S.812תקן הבריטי מאגרגט ששיעור גריסתו לפי ה
 מכלל התערובת. 7.2%. תכולת הביטומן תהיה בקירוב 02/72

 
 דירוג התערובת יהיה בתחום הבא:

 
 נפח מספר עובר %

 אינטש 1/1 322
 אינטש 3/4 15-322

 4מס'  2/-75
 32מס'  55-72

 42מס'  01-42
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 12מס'  30-04
 022מס'  4-1

 
 ציפוי עליון למגרש ספורט 42.4.20

 
הציפוי  יתבצע לאחר בדיקת מישוריות משטח האספלט ותיקון כל 

של  H/1שור יהיה ימ"מ. החומר לי -3שקערורית הגדולה מ
מדולל  H/1אסקר/פז. שכבה ראשונה: מריחת פרימר אמולביט 

ק"ג  -10אמולסיה מורכבת מ -במים. שכבה שניה: שכבת דיס  52%
ק"ג אמולביט  35חול נקי(,  02%חול מחצבה +  12%אגרגט דק )

H/1 מ"מ יעשו בתערובת  0, מים. תיקונים בעובי העולה על
 אספלטית חמה רגילה כולל כבישה במכבש ויברציוני קטן.

 
 אך ורק לאחר קבלת אישור המפקחגש לביצוע הציפוי יהקבלן י

ה למישוריות של המגרש ולטיב הביצוע של התיקונים. הציפוי יעש
שכבות ציפוי עליון "ספורטקוט" תוצרת  0שכבות יסוד +  -2ב

טמבור או שווה ערך מאושר. עבודות הציפוי יתבצעו עפ"י הוראות 
ישורים יומפרטי היצרן. מחיר הציפוי כולל את כל התיקונים וה

 הנדרשים של שכבת האספלט עפ"י המתואר לעיל.
 

 צביעת קווי סימון 42.4.21
 

עשות בצורה ידנית במברשת צביעה יצביעת קווי סימון יכולה לה
רגילה, או בצורה מכנית על ידי מכונת סימון. הסימון ייעשה 

בהתאם למידות המפורטות. הסטיות המכסימליות המותרות 
ס"מ.  5.2ס"מ. רוחב הסימון הינו  ± 2.5מהמידות הנ"ל הינן 

כאמור, כל קווי הסימון החיצוניים התוחמים את המגרש כלולים 
של המגרש. יש צורך להשתמש לשם צביעת קווי  במידות השטח

הסימון אך ורק בצבע מיוחד לסימון. ביצוע הצביעה בהתאם 
 במפרט הכללי. 53201לסעיף 

 
 

 עיקור קרקע 42.4.24
 

יתבצע בשטחים מיועדים לסלילה באספלט, ובאחד החומרים 
 כדלקמן:

 ק"ג לדונם(. 1)  הייבר איקס או אורגן -
 ק"ג לדונם(. 7)    דיורקס -
 ק"ג לדונם(. 0)    הרבוטן -

 
י ההידוק. לאחר הריסוס שור השתית לפניהריסוס יבוצע לאחר י

ימים מתום  -3יה מיד. גמר ההשקיה יהיה לא יאוחר מתבוצע השק
ליטר/מ"ר.  02הריסוס. אין להשקות בפעם אחת יותר מאשר 

שעות לפחות. הכמות הכללית של  0 -מרווחי זמן בין השקיות  
 ליטר/מ"ר. ההידוק מתחיל  -60-100המים תהיה כ

 ה אחרונה.שעות לאחר גמר השקי -3מ
 
 

 עבודות ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות  40.5
 

 אבן ריצוף משתלבת 42.5.23
 

ריצוף באבנים משתלבות יבוצע על גבי שכבת מצע סוג א' מפוזר 
מוד.  322%ס"מ ומהודק לצפיפות  05שכבות לעובי מינימלי  -2ב

גבי המצע תפוזר שכבה אחידה ומיושרת של חול ים א.א.שו. על 
ס"מ. אבני הריצוף יסודרו על גבי שכבת החול  עפ"י  5נקי בעובי 

דגם, צבע ושיפוע כמצוין בתכניות ובפרטים. הנחת האבנים תתחיל 
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בכל מקרה מאבני שפה באבנים שלמות )"אבני הקצה" ו/או 
אבן השפה  ל לפי הדוגמא הנדרשת(, ותמשיך לעברו"חצאים", הכ

הנגדית, קיר, מבנה וכו'. בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווח של 
מ"מ. לאחר סידור האבנים יש לכבוש את המשטח עם מכבש.  -3כ

מעברים לפחות( יש לפזר חול נקי על  1לאחר הידוק ראשוני )
המשטח, לפזרו בעזרת מטאטא תוך הקפדה על מילוי המרווחים 

מעברים  1ל יש להמשיך בהידוק )בין האבנים. לאחר פיזור החו
 נוספים(.

השלמת קטעי ריצוף תעשה אך ורק בחלקי אריחים מנוסרים ע"י 
משור חשמלי במדויק למידה הנדרשת. לא תותר השלמת ריצוף 

 באמצעות יציקה!
מ"מ  32יה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על יהסט

)מדידה ע"י  מ"מ 7ה במישוריות לא תעלה על י)פלוס/מינוס(. הסטי
 מ'(. 5.2סרגל אלומיניום 

 
 אופני מדידה ותשלום:

המחיר לריצוף כולל: שכבת חול, סידור אריחים עפ"י דגם וצבעים 
כנדרש, ניסור אריחים, חגורות סמויות בקצה הריצוף אם לא נדרש 

אחרת וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת הריצוף עפ"י תכניות 
 ופרטים.

 התשלום לפי מ"ר.
 

 וף באריחי ריצוף מבטוןריצ 42.5.20
 

אריחי בטון יהיו מסוג מעולה בעל מידות שוות, עם צדדים ישרים 
ונקיים מכל פגם, בעלי פזות ומתאימים לדרישות ת"י לגבי 

ס"מ.  5מרצפות מדרכה. האריחים יונחו על מצע חול נקי בעובי 
לפני הנחת המרצפות, יש להדק את מצע החול תוך הרטבה במים 

 פות הדרושה.עד לקבלת הצפי
במקומות הנדרשים יעשו השלמות ריצוף באריחים מנוסרים 

 במשור חשמלי.
 

 אופני מדידה ותשלום:
המחיר לריצוף כולל: שכבת חול, סידור אריחים עפ"י דגם וצבעים 

כנדרש, ניסור אריחים, חגורות סמויות בקצה הריצוף אם לא נדרש 
פ"י תכניות אחרת וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת הריצוף ע

 ופרטים.
 התשלום לפי מ"ר.

 
 ריצוף באבן טבעית פראית )ראמי( 42.5.21

 
 -2יבוצע בהעדר הוראה אחרת, על גבי שכבת מצע סוג א' מהודק ב

 .322%ס"מ לצפיפות  05שכבות בעובי מינימלי 
האבן תהיה אבן שכבות קשה. האבנים יונחו על גבי מצע של חול 

 -8בנים שעוביין פחות מס"מ וכל הא 1ס"מ. עובי האבן  5בעובי 
שקי הריצוף שהם ברוחב מ .-150ס"מ תונחנה על גבי שכבת בטון ב

ס"מ מתחת  3ויהיו מושקעים  3:3ס"מ ימולאו בטיט צמנט דליל  3
לפני האבן. את המלט לסתימת המישקים יש לצקת בזהירות תוך 

 ידית.ינוקו מקיון האבנים. נטפי מלט, בטון וכו' יהקפדה על נ
מ"ר לאישור  0ת העבודות יכין הקבלן דוגמא בשטח לפני תחיל

 המפקח. רק לאחר האישור יוחל בריצוף לפי הדוגמא המאושרת.
 

 אופני מדידה ותשלום:
 המחיר לריצוף באבן טבעית כולל:

ס"מ, אספקת האבן, התאמת  5פיזור והידוק מצע חול בעובי 
מידותיה, הנחתה לפי התכנית, כל כמות הבטון והטיט הנדרשת 

קיון פני האבן והמישקים מנטפי בטון ילפי המפרט, עיבוד פוגות, נ
דרש יאו כל לכלוך אחר, חגורות סמויות בקצה הריצוף אם לא י
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 אחרת, וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת הריצוף.
 התשלום לפי מ"ר.

 
 ריצוף באבן טבעית נסורה 42.5.24

 
 -2יבוצע בהעדר הוראה אחרת, על גבי שכבת מצע סוג א' מפוזר ב

ס"מ. האבן המסותתת  05ובעובי  322%שכבות ומהודק לצפיפות 
 ס"מ. 5תונח על מצע חול בעובי 

אם לא נדרש אחרת האבן תהיה אבן גיר קשה מסוג ירושלמי. לפני 
 בוד והסיתות.יאספקת האבן יש לאשר טיב, סוג וגוון וכן סוגי הע

וון עיבוד האבן יבוצע עפ"י סוג הסיתות הנדרש, תוך הקפדה על כי
אחיד של הטבוע או הקילוף, אחידות בעומק ובצפיפות הגומות או 

הפסיקים ובצפיפותם בכל שטח האבן לרבות קצוות ושפות 
 האבנים )אם לא יידרש אחרת(.
ס"מ. במקומות בהם תהיה חצית  5 -עובי מינימלי של לוחות האבן 

רכב על גבי ריצוף )כניסות לחניות וכד'( יבוצע ריצוף כנ"ל אולם 
שקים למ"ק  4ס"מ כולל חיזוק שכבת החול בצמנט ) 1עובי ב

 תערובת(.
מ"מ ואם יידרש יעובדו ע"י צמנט  5"פוגות" יהיו שקועות בעומק 

 לבן.
מ"ר לאישור  0לפני תחילת העבודה יכין הקבלן דוגמא בשטח 

 המפקח. רק לאחר האישור יוחל בריצוף לפי הדוגמא המאושרת.
 

 ולל:המחיר לריצוף באבן טבעית כ
פיזור והידוק מצע חול, אספקת האבן, התאמת מידותיה, הנחתה 
לפי התכנית, כל כמות הבטון והטיט הנדרשת לפי המפרט, עיבוד 

קיון פני האבן והמישקים מנטפי בטון או כל לכלוך אחר, יפוגות, נ
גימור פינות כנדרש, חגורות סמויות בקצה הריצוף בהעדר הוראה 

 דרושות להשלמת הריצוף.אחרת, וכל יתר העבודות ה
 

 כללי -משטחי בטון יצוקים באתר  42.5.25
 

משטחי הבטון יוצקו ע"ג שכבת מצע מודרג מסוג מאושר מפוזר 
מוד. א.א.שו. עובי מינימלי  322%שכבות, ומהודק לצפיפות  -2ב

 ס"מ. 05 -לאחר ההידוק 
ס"מ. סוג הבטון  32בהעדר הוראה אחרת יהיה עובי משטחי הבטון 

 02-ב
 ס"מ. 02X02מ"מ  0היה מזויין ברשת מצולבת קוטר הבטון י

 3שקי התפשטות יבוצעו ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי מ
 לפירוק. -ס"מ ועם סרגל הפרדה מעץ 

בהעדר הוראה אחרת, המרחק בין תפרים בשבילי בטון )רוחב 
 מ'. 1.2מ'( לא יעלה על  0.2שביל עד 

 
 אופני מדידה ותשלום:

 
 ון כולל:המחיר למדרכת בט

 02ס"מ כל  0ס"מ עם רשת ברזל קוטר  32בעובי  02-בשכבת בטון 
ס"מ, עיבוד פני המדרך וכן כל יתר העבודות הדרושות להשלמת 

 המדרכה כנדרש בתכניות ובמפרטים.
 התשלום לפי מ"ר.

 
 בטון בעיבוד מחוספס 42.5.20

 
בכל מקום בו יידרש הדבר בתכניות, יעובדו פני הבטון העליונים 

ם במטאטא כביש. לפני הסרוק יש לבצע החלקה קפדנית רוקיע"י ס
 של פני הבטון.

מ'. חייבים  3.2X0.2סוג המטאטא ודוגמת הסירוק בגודל מינימלי 
 באישור מוקדם של האדריכל והמפקח.



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

45 

 התשלום לעבודה זו כלול במחיר משטחי הבטון.
 

 בטון בגימור גרנוליט 42.5.27
 

צע עם צמנט ס"מ לפחות, ותבו 1שכבת הגרנוליט תהיה בעובי 
ק"ג/מ"ק. האגרגטים בגרנוליט יהיו מאבן קשה גרוסה  522בכמות 

או אבן רחוצה עפ"י הדרישה בתכניות או בכתב הכמויות ועפ"י 
מ"מ אם לא יידרש  35דוגמא מאושרת. גודל גרגר אופטימלי 

אחרת. לאחר ההברשה במברשות פלדה ושטיפה בחומצת מלח, 
ספסת אחידה. יוכנו דוגמאות יהיו פני המדרך בעלי טקסטורה מחו

3X3  .מ' כולל מישקים )ראה להלן(, לאישור האדריכל והמפקח
 ביצוע העבודה רק עפ"י דוגמא מאושרת.

 
 אופני מדידה ותשלום:

 
 המחיר למדרכת בטון בגימור גרנוליט כולל:

ברזל זיון כנדרש, ציפוי גרנוליטי כמפורט, פסי  02-בשכבת בטון 
וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת אלומיניום אם יידרשו, 

 המדרכה כנדרש בתכניות ובפרטים.
ציפוי גרנוליטי על קירות, ספסלים ואלמנטי פיתוח אחרים יימדד 
בנפרד וישולם לפי מ"ר כולל ביצוע על שטחים אופקיים, אנכיים, 
משופעים או מעוגלים לרבות סרגלי אלומיניום והפרדה בין שדות 

 אם יידרשו.
 

 מישקים 42.5.21
 

עדר הוראה או פרט אחר יהיו מישקים בין שדות מרצפי בטון בה
 -וגרנוליט ובינם לבין אלמנטי תיחום )כגון: ספסלים, אבני שפה( 

ס"מ  3ס"מ, כולל קלקר  3.5ס"מ ובעומק  0חריצים ברוחב 
 ל עפ"י הפרטים.והכ -ואיטום בחומר דוגמת "אלסטוסיל" או ש.ע. 

 כלל בשאר מחירי היחידה.ייעבור ביצוע זה לא ישולם בנפרד והוא 
 

 מרצפי בטון בשיטת "בומנייט" /42.5.2
 

 -10ובעובי שלא יפחת מ 02-בכל הבטונים לביצוע המרצפים יהיו 
ס"מ. החומרים המוחדרים לבטון חייבים לעמוד בדרישות המפרט 

(. גיוון פני 3/74טחון )יהכללי למשטחי בטון בהוצאת משרד הב
דוהים, אשר צבעם לא  העליון יבוצע באמצעות פיגמנטים בלתי

ישתנה בכל תנאי אקלים. פני המשטח העליונים יהיו עמידים כנגד 
שחיקה בדרגה שלא  תפחת מכל מוצר בטון אחר בהתאם לתקן 

 .1ישראלי מס' 
 

 אופני מדידה ותשלום:
 

 המחיר למרצפי "בומנייט" כולל:
 02ס"מ כל  0ס"מ עם רשת ברזל קוטר  32בעובי  02-בשכבת בטון 

עיבוד פני המדרך וכן כל יתר העבודות הדרושות להשלמת ס"מ, 
 המדרכה כנדרש בתכניות ובמפרטים.

 התשלום לפי מ"ר.
 

 אבן שפה / אבן גן מבטון טרום 42.5.32
 

ין בכתב מבטון טרום חלק )או בגימור המצו אבן שפה תהיה
הכמויות(, שלמה, ישרה, ללא סדקים, בועות אוויר או פגמים אחרים, 

אי ות המצע כנ"ל. האבן תונח תוך הקפדה על התוותבוצע על גבי שכב
והשיפוע המדויקים )לרבות עקומות, רדיוסים וכו', בהם יש 

מ' או כל מידה אחרת  2.12מ' או  2.52להשתמש באבן באורך 
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הנדרשת להשגת רדיוס נקי(. האבן תונח על יסוד מבטון ברוחב 
ור בין ס"מ מעליו. החיב 32/32ס"מ, ועם משענת  32מתאים ובעובי 

וית יעשה מיחידות ודליל. חיבור בז 3:0היחידות יעשה במלט צמנט 
לא יותר וית החיבור המתאימה. ומנוסרות או יצוקות במיוחד בז

 שימוש באבן שבורה!
 

 אופני מדידה ותשלום:
 

המחיר לאבן שפה כולל יסוד ומשענת מבטון, הנחה בעקומות, חיבורי 
 ציקה כנדרש.ית, התאמות, ניסורים או השלמות יוזו

 התשלום לפי מ"א.
 

 אבן טבעית מסותתת -אבן שפה / אבן גן  42.5.33
 

בהעדר הוראה אחרת האבן תהיה אבן גיר קשה מסוג ירושלמי. 
סיתות האבן בהתאם לנדרש בתכניות, יש להקפיד על קיטום / ליטוש 

וית ייעשה ע"י יח' והקאנטים למניעת שבירת האבן. חיבור בז
 יחידות יש לסגור עם צמנט לבן. מנוסרות בדיוק. פוגות בין

 במ"א. המחיר כולל גם בניה בקווים עגולים. -מדידה 
 

 אופני מדידה ותשלום:
 

המחיר לאבן שפה כולל יסוד ומשענת מבטון, הנחה בעקומות, חיבורי 
 וית, התאמות, ניסורים, או השלמות יציקה כנדרש.וז

 התשלום לפי מ"א.
 

 
 

 מדרגות בטון יצוק באתר 42.5.30
 

 .42.5.0חוספס של פני המדרך יבוצע כמתואר בסעיף עיבוד מ
 .42.5.7עיבוד גרנוליטי יבוצע כמתואר בסעיף 

 
 אופני מדידה ותשלום:

 
 המחיר למדרגות בטון כולל:

יישור והידוק הקרקעית בהתאם לחתך, אספקת מצעים והידוקם, 
עיבוד רום, שלח  ,02-ביציקת משטח משופע ומשולשים מבטון מזוין 

לויים כנדרש, וכן כל יתר העבודות הדרושות להשלמת וצדדים ג
 מדרגות כנדרש בתכניות ובפרטים.

 התשלום לפי מ"א מדרגה.
 

 מדרגות בטון טרומיות 42.5.31
 

 המחיר למדרגות בטון טרומיות כולל:
יישור והידוק הקרקעית בהתאם לחתך, אספקת מצעים והידוקם, 

ה והרכבת אספק ,02-ביציקת משטח משופע ומשולשים מבטון מזוין 
מהלכי מדרגות מבטון טרום וכן כל יתר העבודות הדרושות להשלמת 

 מדרגות כנדרש בתכניות ובפרטים.
 התשלום לפי מ"א מדרגה.

 
 מדרגות אבן טבעית 42.5.34

 
בהעדר הוראה אחרת האבן תהיה אבן גיר קשה מסוג ירושלמי. 
סיתות האבן כנדרש בתכניות, לרבות צדי המדרגה הגלויים. יש 

 קיטום / סיתות הקאנטים למניעת שבירת האבן.להקפיד על 
 

 אופני מדידה ותשלום:
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 המחיר למדרגות אבן טבעית כולל:

יישור והידוק הקרקעית בהתאם לחתך, אספקת מצעים והידוקם, 
מהלכי מדרגות  ,02-ביציקת משטח משופע ומשולשים מבטון מזוין 

מאבן טבעית מסותתת וכן כל יתר העבודות הדרושות להשלמת 
 מדרגות כנדרש בתכניות ובפרטים.

 לא תשולם תוספת עבור עיבוד אבן בצד המדרגה.
 התשלום לפי מ"א מדרגה.

 
 

 קירות תומכים וגדרות בטון ואבן  40.6
 

 קיר כובד 42.0.23
 

 בנית הקיר
 

הקיר יבוצע בשילוב של בנית אבן ציקלופית בחזית עם יציקת בטון 
 ס"מ(. -60בגב )בקטעים שגובהם כ

ס"מ מעל פני הבטון כדי  5-32ן בחזית תבלוט יש לדאוג שהאב
 לחבר היטב בין שכבות הבטון.

 
 

 
 
 

 
 בטון

 
 ממפעל מאושר ע"י המפקח. לא יותר שימוש בבטון שהוכן באתר. 02-ביהיה מסוג 

 
 סוג האבן

 
בהעדר דרישה אחרת, אבן בחזית קירות תומכים תהיה אבן גיר קשה במידות כדלקמן: עובי: 

 ס"מ. 02-12אבן: ס"מ, פני ה 32-35
 לפני תחילת הבניה. -יש לקבל אישור האדריכל לסוג האבן 

האבנים תהיינה נקיות, בעלות פנים טבעיות, ותשובצנה בקירות באופן שפניהן אשר היו 
אבנים או באבנים בעלות  חשופות במקור במקומן הטבעי, יופנו כלפי חוץ. השימוש בשברי

 אסור בהחלט. -אות שבורות סדקים ופ
 
 שקי התפשטותמ
 

ס"מ, לכל גובה ועומק הקיר, לרבות  0יבוצעו באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 
היסוד. לאחר סיום ביצוע הקיר, יפורר ויפרק הקבלן את חלק לוח הפוליסטירן כנ"ל, הקרוב 

ס"מ לפחות באופן שלא יראה כלפי חוץ. הנ"ל כלול  5אל פני הקיר החיצוניים עד לעומק 
 י הקבלן.במחיר

 
לפי תכניות או  -מטר בהתאם לגובה הקיר  4-1בקירות תומכים יהיה המרווח בין מישקים 

 הוראות באתר.
 

 חורי ניקוז
 

, או בהתאם 1חורי ניקוז בקירות תומכים יהיו מצינורות פי.וי.סי. אפור קשיח בקוטר "
ני קרקע סופיים ס"מ מפ -20מטר זה מזה, ובגובה כ 0.2לתוכניות, במרחקים שלא יעלו על 

 רים לסירוגין.מטר, יש להתקין שתי שורות של חו 3.0לרגלי הקיר. בקירות שגובהם עולה על 
ס"מ יסודרו  12ס"מ לפחות. סביב לקצה וברדיוס  32דו הפנימי של הקיר הצינורות יבלטו מצ

וז צרורות אבן מודרגת נקיה מעפר עטופים ברשת מגולוונת. כלפי חוץ לא יבלוט צינור הניק
 מנע מהכנסת צינורות ניקוז בסמוך לתפרים.ימפני המישקים שבין אבני הקיר. יש לה
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 המישקים בבניית האבן
 

ס"מ  1המישקים )"פוגות"( בין אבני הקיר יהיו שקועים  .א
בחתך מרובע מעובד וחלק. חומר המילוי יהיה על בסיס 

של צמנט אפור ללא תוספת פיגמנט. הקבלן יקפיד על 
עיבוד המישקים באופן שפני האבן ביצוע נקי של 

 הטבעיים לא יכוסו בכתמי צמנט וחומר המילוי.
בחזית הקיר לא יוכנס חומר מילוי בין  -"בניה יבשה"  .ב

 אבני הקיר.
 
 אופני מדידה ותשלום:

 
ס"מ ליסוד )אם  5המחיר לקירות כובד כולל: חפירה ליסודות לכל עומק שהוא, מצע בטון רזה בעובי 

שקי התפשטות, חורי ניקוז, איטום, טון, גב בטון, בנית חזית האבן, מהשתית, יסוד ביידרש(, הידוק 
כיחול המישקים, הכנות להתקנת גדר/מעקה )אם יידרשו(, מילוי בחומר גרנולרי מאחורי הקיר וכל 

 יתר העבודות הדרושות להשלמת הקירות, כנדרש בתכניות ובפרטים.
 התשלום לפי מ"ק.

ס"מ  5לפי נפחו. המחיר ליסוד כולל חפירה, מצע בטון רזה  בנפרדאבן יימדד  גדרות אבן: יסוד לגדר
 )אם יידרש(, הידוק שתית, יציקת בטון כולל ברזל זיון ותבניות.

 .משני צדדיםמדד לפי שטחה. במקרה של בנית אבן דו צדדית יכלול המ"ר ציפוי אבן יהגדר ת
התפשטות, איטום, כיחול מישקים, הכנות שקי שפות, מקצועות וראש הקיר מאבן, מהמחיר כולל 

להתקנת גדר/מעקה )אם יידרשו(, וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת גדרות כנדרש בתכניות 
 ובפרטים.

 
 הגבהת קיר אבן קיים 42.0.20

 
יש להסיר חגורות בטון ושורת אבנים עליונות, להחדיר לחלק 

 ס"מ )ולעומק 02כל  32העליון של הקיר הקיים קוצי ברזל קוטר 
 .02-בס"מ לפחות(, גב הבטון של הקטע המוגבה יהיה מבטון  02

בנוסף  -ס"מ(  322ס"מ )ועד  52בקטעים אשר יש להגביה מעל 
 ס"מ גם מאחורי גב הקיר הקיים. 12לנ"ל, יש לצקת גב בטון בעובי 

 
 קיר בטון 42.0.21

 

 בטון 42.0.24
 

ממפעל מאושר ע"י המפקח. לא יותר שימוש  02-ביהיה מסוג 
 .בבטון שהוכן באתר

 
 בטון חשוף

 
יבוצע בתבניות עץ, לבידים או כל חומר אחר ובסידור עפ"י הנדרש 
בתכניות. התבניות יהיו מלוחות חדשים וישרים מתאימים ביניהם 
בשטחי המגע ומהוקצעים מכל הצדדים. הלוחות ימרחו בשמן אשר 
לא יכתים את הבטון. מקצועות המופיעים בשטחים גלויים יקטמו 

 ס"מ. PVC 0/0במשולשי 
אמצעי החיבור להקמת התבניות יהיו מהסוג הנשלף בתום הפרוק, 

בצורה שלא ישאירו כל עקבות שהן על פני הבטון החשוף )סעיף 
 של המפרט הכללי(. 20פרק  - 20214

 
 שקי התפשטותמ
 

ס"מ, לכל גובה  0יבוצעו באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 
ם ביצוע הקיר, יפורר ויפרק ועומק הקיר, לרבות היסוד. לאחר סיו

הקבלן את חלק לוח הפוליסטירן כנ"ל, הקרוב אל פני הקיר 
ס"מ לפחות באופן שלא יראה כלפי חוץ.  5החיצוניים עד לעומק 

 הנ"ל כלול במחירי הקבלן.



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

49 

 
מטר בהתאם  4-1בקירות תומכים יהיה המרווח בין מישקים 

 לפי תכניות או הוראות באתר. -לגובה הקיר 
 

 ניקוזחורי 
 

חורי ניקוז בקירות תומכים יהיו מצינורות פי.וי.סי. אפור קשיח 
מטר  0.2, או בהתאם לתכניות, במרחקים שלא יעלו על 1בקוטר "

ס"מ מפני קרקע סופיים לרגלי הקיר.  -20זה מזה, ובגובה כ
מטר, יש להתקין שתי שורות של  3.0בקירות שגובהם עולה על 

 רים לסירוגין.חו
ס"מ לפחות. סביב  32דו הפנימי של הקיר לטו מצהצינורות יב

ס"מ יסודרו צרורות אבן מודרגת נקיה מעפר  12לקצה וברדיוס 
עטופים ברשת מגולוונת. כלפי חוץ לא יבלוט צינור הניקוז מפני 

מנע מהכנסת צינורות ניקוז יהמישקים שבין אבני הקיר. יש לה
 בסמוך לתפרים.

 

 אופני מדידה ותשלום: 42.0.25
 

רות תומכים מבטון כולל: חפירה ליסוד לכל עומק המחיר לקי
ס"מ )אם יידרש(, הידוק שתית,  5שהוא, מצע בטון רזה בעובי 

יציקת בטון כולל ברזל זיון ותבניות, איטום בגב הקיר, הכנות 
להתקנת גדר/מעקה )אם יידרשו(, מילוי בחומר גרנולרי בגב הקיר 

ש בתכניות וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת הקירות כנדר
 ובפרטים.

 

 סלעיות 42.0.20
 

עלת פטינה טבעית, האבן לבניית המסלעות תהיה אבן מקומית ב
 מדים כדלקמן:במ

 
 ס"מ לפחות. 52X12X322 בגושי מסלעות צפופים .א
 ס"מ לפחות. 02X/2X302  סלעים בודדים .ב

 
המסלעות יבנו לשם חיזוק שיפועים בקטעים המסומנים בתכנית ו/או במקומות שיסומנו ע"י 

 פקח. הבניה תהיה בכלים מכניים ובעבודת ידיים.המ
 

 סלעים בודדים
 

הנחת סלעים בודדים תבוצע בהתאם לתכניות ולהוראות באתר, כולל העבודות שידרשו לקביעת 
סלעים צמודים ייחשב  1הסלעים בתוך משטחי הריצוף, קירות תומכים, אבני שפה וכו'. מקבץ של עד 

 "סלעיה". -כ"בודדים"; מעבר לכך 
 
 
 

 חישוף מסלעות / סלעים קיימים
 

חישוף יעשה במקומות בהם קיימים עורקי סלע טבעיים או מסלעה קיימת. העבודה תעשה בכלים 
מכניים ובעיקר בעבודת ידיים. העבודה תכלול: ניקוי מעשביה, ריסוס נגד עשבייה בהתאם להוראות 

צוב שיפועים, תוספת אדמת ילצורך י המפקח, ניקוי וגילוי הסלע הטבעי )או הקיים(, השלמות סלעים
 גן במקומות הנחוצים.

 
 אופני מדידה ותשלום:

 
המחיר לסלעיות כולל עבודת הקרקע הדרושה, חצוב עבור תושבת לסלעים המונחים על גבי סלע, 

 ומילוי אדמה גננית בין האבנים .
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 המחיר לפי מ"ר מחושב בהתאם למפרט הכללי .
 

 ציפוי אבן לקירות 42.0.27
 

 וצע באחת משתי השיטות כדלקמן:העבודה תב
 
אספקת אבן, בנייתה,  -בנית האלמנטים מורכבים  .א

 יציקת בטון בגב האבן .
 

יציקת קירות בטון בנפרד,  -בניית קירות בחיפוי  .ב
אספקת אבן, ציפוי אבן על גבי הקיר, עיגון האבן למבנה 

 כולל יציקת צמנט בין גב האבן לקיר הבטון .
 

 האבן אבן גיר קשה מסוג ירושלמי .בהעדר הוראה אחרת תהיה 
 לפני אספקת האבן יש לאשר טיב, סוג וגוון וכן סוגי העיבוד והסיתות .

ס"מ לפחות. בלוחות אלו קאנטים ופינות יהיו שלמים ומלוטשים  1לוחות האבן לחיפוי יהיו בעובי 
 מ"מ .הליטוש יבוצע טרם הבאת החומר לשטח . 0-1ברדיוס 

 
י סוג הסיתות הנדרש, תוך הקפדה על כיוון אחיד של הטבוע או הקילוף, עיבוד האבן יבוצע עפ"

אחידות בעומק ובצפיפות הגומות או הפסיקים, ובצפיפותם על פני כל שטח האבן לרבות קצוות 
 ושפות האבנים )אם לא יידרש אחרת(. עיבוד האבן ייעשה בכל הצדדים הגלויים .

 0אותיה בזויות ישרות כך שתתקבל תושבת ברוחב האבן לבניה תהיה נסורה במשור או מסותת בפ
 ס"מ לפחות .

 גונים .אם למפרט הכללי לרבות חיזוקים ועהחיפוי יבוצע בהת
 השימוש באבנים סדוקות או שבורות אסור לחלוטין .

 
 מ"מ(. עומקם יהיה  5-1מישקים יהיו שקועים בחתך מלבני לכל עובי המישק )

יח' צמנט לבן ופיגמנט  0יח' חול דק מנופה,  4רובת צמנט לבן )מ"מ. כיחול המישקים יעשה בתע 5-כ
בהתאם לצורך(. יש לדאוג לחספוס פני האבן התחתונים ליצירת הדבקה טובה יותר לתשתית 

 .בחיבור קופינג יש לבצע פרט עיגון מיוחד ע"י עוגני מתכת או להוסיף לטיט דבק מיוחד .
 

מ' לפחות לאישור המפקח )הנ"ל כלול במחיר  0.2 בנוסף יש להכין באתר דוגמת בניה בשטח של
 היחידה( .

 
 :אופני מדידה ותשלום

 
 המחיר כולל בנוסף לאמור במפרט הכללי:

 א. סיתות כל חלקי האבן הגלויים, לרבות ליטוש קאנטים ופינות .
 ב. בניה בקווים עגולים, קשתות ושיפועים .

 
 "בלוק אמריקה" -קירות גדרות  42.0.21

 
 סוג הקיר .א

 
/גדרות ייבנו מבלוק דקוספליט תוצרת "בלוק קירות

כנדרש בתכנית  -אמריקה". סוג הבלוק ומידותיו 
 ובפרטים .

 בנית הבלוקים תהיה בניה "נקיה" .
 מ"ר לאישור המתכנן והמפקח . 5תוכן דוגמא בשטח של 

 
 סוג הבטון .ב

 
 . 02-הבטון לקירות ולגדרות יהיה ב

 
 משקי התפשטות .ג

 
ס"מ,  0ליסטירן מוקצף בעובי יבוצעו באמצעות לוחות פו
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לכל גובה ועומק הקיר, לרבות היסוד. לאחר סיום ביצוע 
הקיר, יפורר ויפרק הקבלן את חלק לוח הפוליסטירן 

ס"מ  5כנ"ל, הקרוב אל פני הקיר החיצוניים עד לעומק 
לפחות באופן שלא יראה כלפי חוץ. הנ"ל כלול במחירי 

 הקבלן .
 

מטר  4-1ין מישקים בקירות תומכים יהיה המרווח ב
 לפי תכניות או הוראות באתר . -בהתאם לגובה הקיר 

 
 חורי ניקוז .ד

 
חורי ניקוז בקירות תומכים יהיו מצינורות פי.וי.סי. 

, או בהתאם לתוכניות, במרחקים 1אפור קשיח בקוטר "
 מטר זה מזה, ובגובה  0.2שלא יעלו על 

ס"מ מפני קרקע סופיים לרגלי הקיר. בקירות  02-כ
מטר, יש להתקין שורה נוספת של  3.0גובהם עולה על ש

מהשורה הראשונה. החורים  3.2חורים במרחק של 
יסודרו לסירוגין. החורים יבוצעו ע"י קידוח במקדח בעל 
קוטר מתאים. לא יותר ביצוע חורים כנ"ל ע"י חציבה או 

 שבירת הבלוק .
ס"מ לפחות  32דו הפנימי של הקיר הצינורות יבלטו מצ

ס"מ יסודרו צרורות אבן  12ב לקצה וברדיוס .סבי
מודרגת נקיה מעפר עטופים ברשת. כלפי חוץ לא יבלוט 

 צינור הניקוז מפני המישקים שבין אבני הקיר .
 

 :אופני מדידה ותשלום .ה
 

קירות תומכים יימדדו במ"ר )הבניה בלבד(. יסוד בטון 
מזויין יימדד בנפרד במ"ק ומחירו כולל: חפירה ליסוד, 

 בטון רזה )אם יידרש( והידוק שתית .מצע 
המחיר לקירות תומכים כולל: ביצוע דוגמא, בנית 

הבלוקים כולל קופינג תואם, יציקת בטון וזיון בתוך 
הבלוקים, הכנות להתקנת גדר/מעקה, מילוי בחומר 

גרנולרי מאחורי הקיר, הכנסת שרוולים, וכל יתר 
ות העבודות הדרושות להשלמת הקירות, כנדרש בתכני

 ובמפרט .
גדרות יימדדו במ"ר. המחיר כולל: חפירה ליסוד, מילוי 

חוזר, יסוד מבטון מזויין, בניה נקיה מבלוקים כולל 
קופינג תואם, יציקה וזיון בתוך הבלוקים, הכנות 

להתקנת גדר/מעקה וכל יתר העבודות הדרושות 
 להשלמת הגדר .

 
 

 מוצרי מסגרות ונגרות  42.1
 

 כללי 42.1.22
 

ת נגרות יבוצעו תוך שימוש בחומרים מעולים עבודות מסגרו
ביותר, בעשיה של בעלי מקצוע מומחים ובהתאמה לתקן ישראלי 

 העדכני .
 

 מידות
 

לפני תחילת הביצוע, יבדוק המבצע במקום את מידות הבטון, 
ו כל הנתונים המפלסים השונים וכו', ויוודא כי מצויים ביד

 .יק ומושלם של העבודה הדרושים לביצוע מדו
כל המידות בתכנית מחייבות, במיוחד מידות פרופילים, מוטות, 

 עמודים וכו' .
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יה מהמתוכנן, אלא באישור של המתכנן בלבד ילא תורשה סט
 ובנוכחות המפקח .

 
 חומרי עזר

 
גונים לבטון וכו' יהיו העזר כגון: ברגים, ווי חיזוק, ע כל חומרי

עמוד וכד'( בתוך ממין משובח ביותר. במקומות שנדרש לעגן ברזל )
בטון או קיר יצוק, יש לדאוג לבצוע כולל של כל ההכנות בשעת 

 היציקה .
 

 עבודות מסגרות 42.1.23
 
גדרות, מעקות, חיזוקים  -חומרים: כל חלקי המתכת  .א

ל לפי ווכו' ייוצרו מברזל בעל חתך אחיד לכל האורך, הכ
 מידות נדרשות בתכניות ובפרטים .

 
יהיו ישרים ומחתיכה  ביצוע: צינורות פרופילים ומוטות .ב

אחת. כיפוף צינורות, פרופילים ומוטות, יעשה בדיוק לפי 
 הנדרש ויבוצע בבית מלאכה באמצעות כלים מתאימים.

לא יתקבל כיפוף שבו דופן הצינור נלחצה פנימה 
ריתוכים יהיו היקפיים, מלאים, רצופים ומלוטשים 

 היטב .
 ת .לאחר הליטוש ינוקו חלקי הברזל מחלודה ביסודיו

 
 כל הברזל יעבור גלוון תעשייתי בחום. .ג

 
הברזל המגולוון יצבע לאחר ניקוי קפדני של שומנים  .ד

 ו/או תחמוצות בצבע אפוקסי בתנור.
 

 עבודות נגרות חרש 42.1.20
 
חומרים: העץ יהיה עץ אורן פיני חדש, בריא ויבש, ללא  .א

סיקוסים פינתיים, חורים ופגמים אחרים מכל סוג שהוא 
 ציה תעשייתית..העץ יעבור אימפרגנ

כל לוחות העץ יוקצעו בקפדנות ובאחידות וילוטשו היטב 
. 
 

עץ )דוגמת -צביעה: מוצרי העץ יצבעו בשכבת מגן .ב
"קסילמון" או ש.ע.( ובשתי שכבות צבע עליון בגוון 

 לבחירת האדריכל )דוגמת "קסילדקור" או ש.ע.( .
 

 אופני המדידה והתשלום:
 

המוצרים עצמם, כל חומרי העזר, חיזוקים, ברגים, תפסים,  המחיר למוצרי מסגרות/נגרות כולל:
בסיסי בטון, צביעה בהתאם למפרט וכל יתר הפרטים הדרושים להשלמתם לפי התכניות, הפרטים 

 והמפרט .
 
 

 עבודות תיעול וניקוז  /.42
 

 כללי 22./.42
 

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן להמציא לידי המפקח אישור 
מעורבים בעבודה )מהנדס מועצה, חב' כל הרשויות והגורמים ה

 חשמל, בזק, מקורות וכו'( .
 

וי תשתית ומתקנים תת ועל הקבלן מוטלת החובה לוודא מקום ק
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קרקעיים בשטח העבודה, או בתחום העשוי להשפיע עליה. בין אם 
 מצוינים בתכנית ובין אם לא .

 
לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור הפרעות שיתגלו במהלך 

ודה מהסיבות הנ"ל, או עבור עבודות נוספות, שיצטרך לבצע: העב
כגון שינוי שיטת החפירה, עבודות ידיים, תמיכות וחיזוקים 

נוספים, העברת המתקנים לצורך ביצוע העבודות והחזרתם למצב 
 הקודם, עשיית מעטפות בטון להגנה או הפרדה.

 
לתי על הקבלן לתקן כל נזק שיגרם עקב נקיטת אמצעי זהירות ב

 מספיקים על חשבונו הוא .
 

 תעלות ניקוז 23./.42
 
 ראפ" אבן-תעלה עשויה מ"ריפ .א

 
התעלה תרוצף לכל אורכה, הריצוף יהיה בשכבה בעובי 

, האבנים 0:3ס"מ הקשורה בטיט צמנט ביחס  35
שתאושרנה לשימוש תהיינה קשות, צפופות ובעלות קיום 

 גבוה .
 

 לא יאושר שימוש באבנים שטוחות או מוארכות אשר
ס"מ. האבנים תונחנה  1 -אחת ממידותיהן קטנה מ

 במישקים בלתי סדירים ותותאמנה לשכבה אחידה .
האבנים תתקשרנה ביניהן בטיט צמנט באופן שפני 

 השכבה יהיו אטומות לחלוטין .
 

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר. 
המחיר כולל: חפירה, הידוק שתית, אספקת האבנים 

כן עבור כל ציוד העבודה והנחתן, טיט צמנט הדרוש ו
והחומרים הדרושים לביצוע מושלם עפ"י תכניות 

 ופרטים.
 

 תעלה מחצאי צינור בטון .ב
 

התעלה תעשה מחצאי צינור בטון תוצרת מפעל מוזאיקה 
א.וולפמן או שווה ערך. עומק החפירה לתעלה יהיה כזה 

ס"מ בקרקעית  35שיאפשר הנחת מצע חול ים נקי בעובי 
 התעלה לריפוד .

, כאשר 3:0חצאי הצינור יחוברו ביניהם בטיט ביחס 
 השיפוע האורכי של התעלה יהיה בהתאם לתכנית .

 
 תאי קליטת ניקוז ובקרה 20./.42

 
 תאים יצוקים במקום .א

 
מיקום תא הקליטה יהיה כמצוין בתוכניות או לפי 

חסות יהוראות המהנדס. המידות הנקובות בפרטים מתי
 למידות הפנימיות של התא לאחר הטיח .

 
העבודה כוללת: חפירה או חציבה בהתאם לפרט )לא 
ינתן תשלום נוסף עבור הרחבת החפירה או העמקתה 

לצורך יציקת התאים(, הדוק שתית ומצע לצפיפות של 
ס"מ  35לפי מוד. א.א.שו, רצפת בטון רזה בעובי  322%

ס"מ, ואשר תוצק  02 -הבולטת מעבר לדופן התא כ 
ירות, קירות ותקרה שעות לפני יציקת הק 04לפחות 
 7, השקיית חלקי הבטון ע"י הקבלן במשך 02-במבטון 
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 ימים לאחר היציקה .
 

הקירות יהיו ישרים, חלקים וניצבים. כל המישורים 
כולל הרצפה והתקרה יהיו חלקים ומטויחים בטיט 

ס"מ מוחלק בכף פלדה  3בעובי  3:35צמנט חלק ביחס 
 ק"ג/מ"ר . 3עם תוספת צמנט בשיעור 

 
מ', יותקנו בקירות התא  3.05אים שעומקם עולה על בת

ס"מ אחד  12שלבי ירידה מברזל יצוק במרחקים של 
ס"מ אחד מהשני בציר  12 -מהשני בציר האופקי ו 

מ' מהתקרה.  2.5האנכי. השלב הראשון יהיה בעומק 
 טומני או כפי שיורה המהנדס .השלבים יצבעו בצבע ב

 
 

הוראות המהנדס  המתעל ברצפת התא ייעשה רק לפי .ב
 במקום ובהתאם לתוכנית ויוחלק בטיט צמנט נקי כנ"ל .

 
 

 :אופני מדידה ותשלום .ג
 

תאי בקרה לביוב ימדדו לפי יחידות, ויסווגו לצרכי 
תשלום לפי מידותיהם הפנימיות ועומקם. עומק תא 

מדד מפני המכסה העליונים יהביקורת לצרכי תשלום י
 . ועד לתחתית התא במרכז לאחר העיבוד

המחיר לתא כולל: חפירה או חציבה הדרושים, מצע 
ס"מ ומעליו מצע בטון רזה  02כורכר או חול בעובי 

ס"מ, יציקת רצפה, קירות ותקרה של התא,  5בעובי 
ברזל זיון, אספקה והתקנת שלבי ירידה, חיבור 

הצינורות לקירות התא עם "מחבר לתא" המתאים 
ת והיציאות, לצינור ולקוטרו, עשייה ועיבוד הכניסו

עיבוד המתעל בכיווני הזרימה השונים בהתאם לתוכניות 
, מילוי והידוק סביב יםכסיוהוראות המהנדס, טיוח מ

לשוחה והרחקת עודפי האדמה החפורה, וכל יתר 
העבודות הדרושות להשלמת התא לפי התכניות 

 והפרטים .
 

 חוליות בטון טרומיות .ד
 

אחד ותקע  חוליות בטון טרומיות יהיו עם שקע בקצה
בקצה השני, מלוטשות במשטחים הפנימיים שלהן 

בכל אחד מקצוות החוליה יהיו  .051ובהתאם לת"י 
מ"מ כ"א המפוזרים באופן  32שמונה חורים בקוטר 

שווה בהקפה לצורך החדרת קוצי ברזל לעיגון החגורות 
במישקים. עובי דופן של החוליות יהיה כנדרש. אורך כל 

א אם כן נדרש אורך קטן יותר מטר אל 3חוליה יהיה 
להתאמת גובה השוחה. החוליות יותקנו שקע על תקע 

כאשר ביניהן תהיה שכבה של טיט צמנט בכל רוחב 
 המישק .

במישקים שבין החוליות הטרומיות, או בין חוליה 
טרומית ובטון יצוק באתר, יוצקו חגורות מבטון מזויין 

 מ"מ . 1וטר אשר יעוגנו לחוליות על ידי קוצים מברזל ק
 
 

 :אופני מדידה ותשלום
 

כנ"ל סעיף א' לעיל, ובנוסף: יציקת חגורות, אספקה 
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 והתקנת חוליות טרומיות .
 

 כסיםמ 21./.42
 

לתאים יהיו עגולים, מאיכות משובחת, מסוג ומין  ים המכס
. /41בהתאם לתוכניות, רשימת הכמויות ובהתאם לתקן הישראלי 

במסגרות המכסה והפקק  עם סיום כל העבודות יצבע ברזל היציקה
בצבע ביטומן וימרח בסיכה בשטחי המגע בין הפקק למסגרת. 

חיבור המכסה לתקרה השוחה יהיה בהתאם לתוכניות או 
 להוראות המהנדס .

בהעדר הנחיה אחרת, במכסה הנמצא בשטח מרוצף, יש להשתמש 
בדגם המאפשר השלמת יציקה בחלקו העליון לפי דוגמת הריצוף 

 כלול במחיר השוחה. המתוכנן. הנ"ל
 
 

 
 

 צינורות ניקוז 24./.42
 

 הנחת קו צינורות כוללת:
 
 חפירה או חציבה במכונה או ביד .א

 
התעלות להנחת צינורות יחפרו בהתאם  (3)

למידות המתוארות בתוכניות. בשום מקרה 
לא יעלה רוחב התעלה עד לקודקוד הצינור 

על הרוחב המסומן בחתך הטיפוסי 
 שבתוכנית.

 
תעלה מתחת לגבהים  חפריבשום מקרה לא ת (0)

ולרומים המצוינים בתכניות עבור תחתית 
התעלה. אם חפר הקבלן מתחת לגבהים 

הנדרשים, עבור החפירה המיותרת לא ישולם 
לקבלן כל תשלום ובמידה והמהנדס בשטח 

יחליט שהיא מהווה הפרעה לעבודה, היא 
תורטב ותמולא במילוי מהודק לצפיפות 

צאות האדמה הטבעית הסמוכה, וכל ההו
הקשורות במילוי מיותר הנ"ל יהיו על חשבון 

 הקבלן.
 

שפך בצידה כך יהחומר החפור מהתעלה י (1)
שלא יפריע לביצוען התקין של העבודות, 
נים. יושלא יפריע לתנועת כלי רכב וגישה לבני

במקומות בהם ידרשו ריתוכים, תיקונים, 
בדיקות והרכבות של צינורות, אביזרים וגושי 

לה, תורחב ותועמק התעלה עיגון בתוך התע
בהתאם לנדרש ולהוראת המפקח וכל זאת 
 לצורך ביצוע נח ותקין של העבודות הנ"ל.

 
באתרים בעלי מרחב עבודה או מעבר צרים,  (4)

בהם עבודה בכלי חפירה מכניים בלתי 
אפשרית, או בלתי מעשית, או בלתי רצויה 

מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת/חציבת 
 התעלה בעבודת ידיים.

 
על הקבלן לדאוג לכל סידורי הבטיחות  (5)

המתאימים, כדי להבטיח מפני תאונות 
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 גרם בגלל תעלות פתוחות.יהעלולות לה
 

הקבלן יתקין שלטי אזהרה, גדר וכו', אשר  (0)
יסמנו בברור ביום ובלילה את תוואי 

 החפירה.
 

החפירות יוגנו בפני חדירת מי גשם או מים  (7)
ת נוזלים אחרים מכל מקור אחר ע"י נקיט

אמצעים מתאימים כגון: סוללות היקפיות, 
תעלות להטיית מים וכיו"ב. אם יצטברו 

בחפירות מי גשם, מי שופכין וכד', על אף 
האמצעים שנקט הקבלן, יסלק הקבלן את 

המים מן החפירה ויחליף את השכבה הבוצית 
בקרקע יבשה או מצע גרנולרי מנוקז בעובי 

ס"מ בטרם ימשיך  -15של לא פחות מ
ודה. אם חדרו מים או נוזלים אחרים בעב

לחפירה לאחר הנחת הקו, יפרק הקבלן את 
הקו, יחליף את הקרקע כאמור לעיל ויניח קו 

חדש. על הקבלן להמציא את כל הציוד 
הדרוש כדי לבצע העבודות הכלולות בסעיף 

 זה.
 

מ'  3.5בתעלות שעומק החפירה בהן יהיה  (1)
 מ' מהקרקעית יהיה 3החל מגובה  –ויותר 

, על מנת למנוע כיסוי 3:3שיפוע דופן התעלה 
התעלה בעת מפולת. במקרים שהמהנדס 

בשטח יראה לנכון יבצע הקבלן דיפון הגנה 
 של דפנות התעלה על מנת למנוע מפולת עפר.

 
הקבלן לא יורשה להשתמש בחומרי נפץ  (/)

בעבודות חציבה אלא לאחר קבלת אישור 
המהנדס בשטח יוכל בכתב מאת המהנדס. 

לאסור או להגביל את הפיצוצים אם לדעתו 
טחון אנשים או רכוש, יהכרחי הדבר לב

ולקבלן לא תהיינה כל תביעות נגד המזמין 
 בכל הנוגע לתאום או האיסור הנ"ל.

 
 אספקת והנחת צינורות .ב

 
הצינורות יהיו גליליים ועומדים בדרישות  (3)

התקן הקיים לגביהם כמפורט במפרטים 
מת הכמויות. כל הצינורות אשר וברשי

יסופקו ע"י הקבלן יהיו שלמים, בלתי 
סדוקים או פגומים, ומהאיכות המשובחת 

 ביותר מאותו הסוג.
 

לפני הבאת הצינורות לאתר העבודה על  (0)
הקבלן להמציא למהנדס תעודה ממכון 

התקנים הישראלי או המעבדה לחומרי בנין 
פה, שליד הטכניון מכון טכנולוגי לישראל בחי

המאשרת את טיב וסוג הצינורות. התעודה 
נורות הנמצאים במחסני יצריכה להתאים לצ

נורות יבית החרושת ואשר מהם יובאו לצ
יחסו לאותם ילעבודה. תעודות אשר לא ית

נורות לא יאושרו ע"י המהנדס. המהנדס יצ
רשאי לבחור במספר צינורות מאתר העבודה 

כל לשם בדיקת התאמה לתקן. הקבלן יישא ב
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 הוצאות הבדיקה והמשלוח.
 

צינורות פלדה יהיו מתוצרת "צינורות המזרח  (1)
התיכון" או ש"ע מאושר בעלי עטיפה 
 אספלטית חיצונית וציפוי פנים בטון.

 
העבודה תכלול: חפירה או חציבה, חתוך 

באמצעות מכשיר "ארק אייר" בלבד, ריתוך 
פנדו, כיסוי -Xחשמלי, שימוש במשחת 

ולה, אבן ושיירי צמחים באדמה נקיה ללא פס
תוך הידוק, וכן כל הפעולות הנדרשות לביצוע 

 מושלם של הפרט.
 

הריתוכים יבוצעו ע"י רתכים בעלי תעודה, 
מוסמכים ומנוסים בריתוכי שדה של 

צינורות. המהנדס בשטח יהיה רשאי לא 
לאשר רתוכים אשר לא יעמדו בדרישות 

התקן הישראלי ובדרישות המפורטות בפרק 
 המפרט הכללי למסגרות חרש וסיכוך. של /3

 
צול יהיו מסוג  42צנורות בטון מזוין בקוטר  (4)

צינור בטון מדויק עם אטם גומי תוצרת מפעל 
מוזאיקה א. וולפמן או שווה ערך. הנחתם 
כוללת חפירה לעומק הדרוש, מעטפת חול 

ס"מ מכל צד, כיסוי החפירה, וכל  35בעובי 
 יתר הדרישות המפורטות.

 PVC -ור ניקוז מהנחת צינ
 

ס"מ. המצע ימלא את כל רוחב התעלה. הצינורות יונחו  32הצינורות יונחו על מצע של חול נקי בעובי 
 בהתאם לשיפועים ולגבהים המסומנים בתוכניות, בקו ישר ובשיפוע רצוף.

 
חיבור הצינורות בהתאם להוראות היצרן כולל שימוש באטם המתאים. לאחר הנחת צינורות, 

ואישורם ע"י המפקח, יש לכסות את הצינורות בחול נקי ובאופן שגם מצדם וגם מעליהם  בדיקתם
ס"מ לפחות. מעל שכבת חול זאת, תמולא התעלה במיטב החומר  02תהיה שכבת חול נקי בעובי 

ס"מ. ההידוק של החומר  02החפור שיהיה נקי וחופשי מאבנים ויהודק בשכבות שעוביין לא יעלה על 
וצע בעזרת מכשיר פניאומטי או בכל אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח. בגמר המילוי יהיה מלא ויב

ירחיק הקבלן על חשבונו את עודף החומר החפור מהשטח, יישר את הקרקע לאורך תוואי התעלה כך 
 שאר נקי ומסודר.ישהמצב י

 
המחיר להנחת צנרת כולל פינוי הפסולת  (5)

לאתר מורשה וכן החזרת פני השטח 
 לקדמותם.

 
 

 עבודות שונות  42.32
 

 קון מדרכת אריחי בטוןית 42.32.23
 

הקבלן יאתר אריחים שבורים, סדוקים, או פגומים, ויחליף אותם. 
כמו כן יאותרו קטעי ריצוף שקועים ובלתי מנוקזים )ע"י הצפה 

 במים(, ובהם יבוצעו תיקוני גובה ע"י תוספת מילוי .
ם, התיקונים יעשו באריחים עודפים שפורקו בקטעים אחרי

 ובמידת הצורך באריחים חדשים דוגמת הקיימים בשטח .
 

יש לנקות עשביה אשר צמחה בפוגות שבים האריחים. הניקוי 
יתבצע ע"י ריסוס מוקדם של הנ"ל ב"ראונדאפ" עפ"י הוראות 

יה לאחר הריסוס תעשה רק לאחר קבלת יהיצרן. הוצאת העשב
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ך )על אישור המפקח ובמחיר כלול גם ריסוס חוזר במידת הצור
 דרש לתהליך זה( .יהקבלן להביא בחשבון את הזמן שי

 
 תיקון מדרכת אבן פראית 42.32.20

 
לעיל, אולם התיקונים יעשו מאבנים זהות  42.32.23כנ"ל סעיף 

לאבנים הקיימות במדרכה מבחינת סוג האבן, גוון, גודל ועובי. 
מישקים סדוקים יש לתקן ע"י ניקוי וסילוק טיט צמנט ישן ולאחר 

 לעיל . /42272י מחדש, כמפורט בסעיף מכן מילו
המישקים החדשים יהיו במידות )רוחב ועמק( ובעיבוד זהה 

 למישקים הקיימים .
 שארו נקיים מטיט, בטון וכו' .יפני האבן י

 
 תחזוקת שטחי הגינון 42.32.21

 
על הקבלן לבצע תחזוקה שוטפת של כל שטחי הגינון מגמר 

 העבודה .
בודות השתילה, בתום תקופת התחזוקה תתחיל אחרי מסירת ע

. במהלך תקופה זו יתבצע 22.03תקופת האחריות כמפורט בסעיף 
בסוף כל חודש סיור מסירת אחזקה חודשית, ע"י מפקח מטעם 

 , שעל פיו יאושר חשבון האחזקה החודשית .הפארק  מנהלת
שבמפרט  4325התחזוקה תתבצע בהתאם למפורט בפרק משנה 

קומית כפי שבאות לידי הכללי, ובהתאם לדרישות הרשות המ
ביטוי במפרט התחזוקה שלה. עבודת התחזוקה כוללת: שמירה על 

שטח נקי מעשבי בר, השקית שטחי הגינון ואחזקת מערכות 
ההשקיה כולל תיקון תקלות שבר, עיצוב וגיזום עצים ושיחים לפי 

הצורך, דישון זיבול השטח בקומפוסט פעמים בשנה: פעם אחת 
, ופעם שניה בחודשים אוקטובר נובמבר, אפריל –בחודשים מרץ 

קיון וטיפול במחלות ומזיקים, אחריות על כל השתילה, נטיעות ינ
במכרז זה עד למסירה שתעשה בתום  ועבודות השקיה שיבוצע

 הכמויות.תקופת התחזוקה כפי שמוגדרת בכתב 
 
 
 

 עבודות גינון והשקיה – 41פרק 
 

 הכשרת קרקע  41.1
 

 כללי 43.3.23
 

קרקע כוללות ניקוי השטח מכל פסולת, שאריות עבודות הכשרת ה
בנין, אבנים, עשביה, ענפים וכד'. העבודה כוללת איסוף הפסולת 

כלל יוהרחקתה משטח. עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד, והתשלום י
 במחיר היחידה.

 
 זיבול ודישון 43.3.20

 
הקבלן יספק קומפוסט מטיב מאושר. הקומפוסט יפוזר בכמות של 

מ"ר שטח, בשכבה אחידה על פני השטח, ויוצנע  322מ"ק לכל  3.5
מיד לפני שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. אם יידרש, 

יספק הקבלן דשנים, יפזרם במידה שווה על פני השטח ויצניעם 
 יחד עם הקומפוסט.

 
 עיבוד הקרקע 43.3.21

 
בשטחים שעליהם יורה המפקח יעשה עיבוד קרקע בכלי מכני או 

ד יכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה בעבודת ידיים. העיבו
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ס"מ,  -5בקולטיבטור או משדדה. כל פסולת ואבן הגדולה מ
שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מן השטח. 

העבודה כוללת יישור גנני וסופי של האדמה. בשטחים שיעברו 
 עיבוד כנ"ל לא יהיה צורך לפזר אדמה גננית.

 
 אדמה גננית 43.3.24

 
הקבלן תהיה ממקור מאושר ע"י המפקח.  האדמה החקלאית שיספק
ס"מ לפחות. אדמה שתהודק תוך כדי  12האדמה תפוזר בשכבה בת 

עבודה עקב פעולות כלים יש לעדור עידור עמוק. המדידה לפי כמות 
מובאת בפועל בהתאם לתעודות משלוח. המחיר כולל יישור גנני וסופי 

 של האדמה.
 
 

 עבודות נטיעה ושתילה  41.1
 

 כללי 43.0.23
 
ורות לנטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. אם יידרש, בגמר החפירה ב

יסלק הקבלן את החומר החפור למקומות שיורה המפקח. לפני 
מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח על גודל 

 הבור.
 

השתילים יעמדו בקריטריונים של איכות, טיב וגודל עפ"י פרסום 
תקנים"( לשתילי גננות ונוי משרד החקלאות: הגדרת סטנדרטים )"

 המחלקה להגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע. –
כל, לים, היחס של נוף השתיל לגודל המגודל המכלים והשתי

יוגדרו בהתאם  –רשים, עיצוב נוף השתיל ודרישות לגבי מערכת הש
 לאמור בפרסום הנ"ל.

השתילים יסופקו לאתר שעל כל אחד מחוזק שלט המפרט שם מלא 
 הצמח.של 

 
 

 בורות נטיעה  43.0.20

 
אושר ע"י המפקח. כמויות הזיבול: ומבורות הנטיעה יזובלו ע"י קומפוסט העומד בדרישות המפרט הכללי 

ליטר לשיח, ובכל  1 – 1ליטר לשיח; שיחים מגודל  5 – 4ליטר לעץ; שיחים מגודל  12 –עצים מכל הגדלים 
 מנפח הבור. 3/1עור של לפחות ימקרה בש

 .43217וצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי סעיף תמיכת עצים תב
 נטיעת עצים במדרון החצוב:

 העצים יינטעו בתוך כיסי אדמה קיימים או בכיסים חצובים לפי פרט.
 

 שתילת ערערים 43.0.21
 

כבול )כאשר  322%מצע הגידול של הצמחים יהיה בתערובת של 
 הכבול הוא תערובת של מספר סוגי כבול(.

ענפים,  4יות מפוצלים מהבסיס למינימום חייבים לה –צמחי כיסוי 
 ורצוי שיהיו סימטריים.

ענפים,  4חייבים להיות מפוצלים מהבסיס למינימום  –שיחים 
 ורצוי שיהיו סימטריים.

 
 אופני מדידה ותשלום:

 
שור גנני של האדמה, ימחירי הנטיעה כוללים: הכשרת הקרקע וי

ר באדמה חפירת בורות לנטיעה בגדלים מתאימים, מילוי הבו
חקלאית, זיבול ודישון כנדרש במפרט הכללי, הנטיעה וההשקיה 

יום  2/שלאחריה, סמיכת עצים, ואחריות לקליטה וטיפול במשך 
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 ממסירת העבודה .
 

 העתקת זיתים בוגרים 43.0.24
 

 כללי
של המפרט הכללי  43האמור לעיל בא להוסיף על האמור בפרק 

 .432107הבינמשרדי, סעיף 
 

 הכנת העץ להעתקה
 
ס"מ, להסיר את  12-322יזום: יש להשאיר זרועות באורך ג

ס"מ  3ענפים דקים בקוטר עד  -10הסורים )חזירים(, להשאיר כ
 גדמים יימרחו במשחת עצים בהירה.

 
 עקירה

 
מההיקף ואחר כך הרמה  0/1-תתבצע ע"י חפירה מסביב לעץ כ

 מלמטה.
 

מ'. במקרה  0 -יש לעקור את העץ עם גוש שורש בקוטר של כ
 שהקוטר מתקבל גדול יותר, יש לצמצמו ע"י ניסור מכני .

העקירה תתבצע ביום הנטיעה בלבד. העמסת והובלת העצים 
תתבצע במשאית מנוף באמצעות רצועות בד )לא שרשראות או כלי 

 מתכת!( .
 

 נטיעה
 

לאחר הצבת העץ בגובה המתאים, יש למלא הבור באדמה תחוחה 
חללים והידוק , תוך סתימת ה)להמנע מאבנים או רגבים גדולים(

 קל( .
 

מ"ק לעץ, להרוות  3.5-0יה ראשונה של השק ידית יש להשקות מ
את הקרקע שמסביב לעץ ולצמצם את חללי האוויר באזור 

רשים. לאחר מספר ימים יש לחזור על פעולה זו. יש להלבין והש
 את העץ ב"לובן" כולל הזרועות והגדמים .

 
 אופני מדידה ותשלום:

 
שור גנני של האדמה, יי הנטיעה כוללים: הכשרת הקרקע וימחיר

חפירת בורות לנטיעה בגדלים מתאימים, מילוי הבור באדמה 
חקלאית, זיבול ודישון כנדרש במפרט הכללי, הנטיעה וההשקיה 

יום  2/שלאחריה, סמיכת עצים, ואחריות לקליטה וטיפול במשך 
 ממסירת העבודה .

עתקה( יכללו במחיר בנוסף גם במקרה של נטיעת עץ מבוגר )מה
עבודות הכנת העץ להעתקה, גיזום הנוף והשורשים, עטיפת 

דרש, הוצאת העץ והעברתו, כל יוהרטבת גוש השורשים אם י
התשלומים מכל סוג שהוא לרשות כלשהיא )אם ידרשו( וכל יתר 

 העבודות שידרשו לביצוע עבודה זו .
 

 העתקת תמרים 43.0.25
 

התמר מזן חיאני. גובה הגזע עד בהעדר הוראה אחרת יהיו עצי 
מ' לפחות. זן וטיב העץ יאושרו במקום גידול  5תחתית הנוף יהיה 

הוצאתו והעברתו לאתר  לפניהעץ ע"י המתכנן ו/או המפקח 
 הפרויקט .

 מ' ויש להכניס ותוכו קומפוסט כנדרש . X 3.5 3.5גודל הבור יהיה 
הנטיעה בנטיעה המתבצעת בתחילת החורף יש למלא הבור לאחר 

בחול ים נקי. המחיר לתמרים כולל כל האמור לעיל לגבי עץ מבוגר 
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מהעתקה ובנוסף קשירת הכפות, ייצוב העץ ע"י קשירת כבלים 
 )אם יידרשו( וכל הדרוש לביצוע מושלם של הנטיעה .

 
 שתילת דשא 43.0.20

 
 32ק"ג אשלגן +  32הכנת השטח לדשא תכלול גם דישון בכמות של 

מ"ר. שתילת הדשא תהיה בשורות ישרות  322 –ק"ג סופרפוספט ל 
ס"מ. לאחר השתילה יבוצעו הידוק  35ורצופות ובמרווחים של עד 

בגלגלת והשקיה לרוויה. הטיפול בשטח לאחר השתילה כולל 
השקיה, השמדת עשביה, דישון בגפרת אמון עד לקליטה מלאה 

 )כיסוי מלא ורצוף של השטח(, וכיסוח ראשון .
 

ם: הכשרת קרקע, יישור גנני של האדמה, מחירי השתילה כוללי
אה.                                             זיבול ודישון כנדרש, שתילה, השקיה וטיפול עד לקליטה מל

 עבודות השקיה  43.4
 

 כללי 43.4.23
 

מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק 
ט מהוות תוספת העוסק בנושא גינון והשקיה. הוראות המפר 43

 למפרט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר אחרת במפרט
 , תבוצע העבודה לפי המפרט הכללי.המיוחד

 
העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן 
אספקת כל החומרים, אביזרים, עבודות קרקע, הלחמה, ריתוך, 

 רטים ומפרטים. שרברבות, הברגה, בניה, מסגרות, צביעה, לפי פ
 

בתוכנית ההשקיה, ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד  של יצרנים 
שונים. ניתנת הבחירה לקבלן בתאום ואישור המפקח, להשתמש 

בציוד שווה ערך, אולם האחריות להתאמה תחול על הקבלן בלבד, 
 לכן מומלץ להתייעץ עם המתכנן.

 

 תאומים והכנה לעבודה : 43.4.20
 

מקדימים עם כל הגורמים על הקבלן לבצע תאומים  .א
שמתקנים/קוים שלהם עלולים להיות נחצים בזמן 

חפירה לשם הנחת ציוד השקיה ) שרוולים, ראש מערכת, 
קווי צינורות (. הגורמים שיש לתאם אתם התחלת 

עבודה הם :מפקח העבודה, מחלקת המים/ביוב של 
הרשות המקומית, מהנדס הרשות המקומית, דואר 

 .ואחרים ע"פ הצורך כבלים ,חשמלהנדסה )בזק(, חברת 
 

לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא  .ב
ת וכבלים תת"ק קיימים לרבות מיקום מדויק של מערכו

 .ובתאום עם בעל הקו ין הזהיר בעבודות ידייםיגילו
 

אין לפרק ו/או להעביר מערכות תת"ק ו/או עיליות  .ג
 כלשהן ללא קבלת אישור מהרשויות בכתב.

 

 וספיקה : לחץ 43.4.21
 

ספיקה )בכניסה לראשי המערכת( -התוכנית מבוססת על נתוני לחץ
על הקבלן לבדוק בפועל נתון . מק"ש 1אטמ' בספיקה של  1.5של 

 . זה ולדווח למתכנן על חריגה  מהנ"ל
לראש המערכת להשקיה יחובר מד לחץ נקודתי + חיווי למחשב 

ההשקיה אטמ' כמינימום לפתיחת  1.5 -ההשקיה אשר יכוון ל
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 . 3,0בהפעלות 
 מדד בנפרד, והינה כלולה במחיר העבודה.יבדיקת הלחץ לא ת

 

 :חיבור למקור מים 43.4.24
 

מקור המים תואם מבעוד מועד במסגרת אספקת המים לפרויקט, 
עבודת הקבלן מתחילה מהחיבור למקור המים. העבודה כוללת 

בדיקת מים דינמית על מנת לוודא כי קיים לחץ מים מינ' בספיקה 
הדרושה. הבדיקה תעשה בהנחיית המפקח בשטח באופן הבא: 

הרכבת מגוף, מד לחץ ומד מים ) זמניים ( פתיחת הברז ומדידת 
הלחץ בספיקה הדרושה. הבדיקה תבוצע פעמיים ביום בשעות 

. לאחר הבדיקה יפורקו 20:22ו לפנות בוקר בשעה  37:22
האביזרים הזמניים יורכב הציוד הדרוש ע"פ פרט מצורף 

 בתוכניות.
 
 

התשלום יהיה קומפ' עבור אספקת הציוד ביצוע הבדיקה ודיווח 
למתכנן וכן עבור אספקת הציוד וביצוע העבודה להרכבת 

 האביזרים ע"פ פרט החיבור למקור מים.
 

 :קו ההזנה בין מקור המים לראש המערכת 43.4.25
 

קו ההזנה בין מקור המים לראש המערכת יבוצע ע"פ התוכניות, יש 
ס"מ  12עומק חפירה כך שהכיסוי מעל הצינור יהיה  להקפיד על

לפחות. התעלה בה יונח הצינור תרופד במצע גרנולרי נקי מאבנים 
ס"מ  12ס"מ. הכיסוי מסביב ומעל הצינור עד לגובה של   35בעובי 

 לפחות מקודקוד הצינור יהיה עם מצע גרנולרי נקי מאבנים.
 

לצינור. הבדיקה בסיום עבודת הנחת הקו יש לבצע בדיקת לחץ 
תבוצע ע"י מילוי הקו במים תוך כדי שחרור אוויר, לחץ הבדיקה 

יותר מהלחץ העבודה המכסימלי הצפוי בצינור. הצינור  52%יהיה 
שעות, דליפת מים תמדד ע"י מד מים  30יעמוד בלחץ לפחות 

המחובר למקור המים. במידה ותתרחש דליפה כנ"ל היא תתוקן 
לאחריה וכך הלאה עד שלא יתגלו  ותבוצע בדיקת לחץ נוספת

 דליפות לחלוטין.
 

כיסוי התעלות יהיה רק לאחר שתושלמנה בדיקת המים באופן 
 תקין ולאחר אישור המפקח.

 
בקרקע וכולל את כל המרכיבים התשלום לפי מ"א צינור מונח 

 ינים בסעיף זה.המצו
 

 :לראש המערכת ארגז הגנה 43.4.20
 

יחת הדלתות וכיוון פתמיקום מדויק של ראש המערכת  .א
 יקבע בתאום עם המפקח ו/או המתכנן.י

ארגז ההגנה יהיה מסוג ענבר חמדיה או ש"ע ויכלול  .ב
סוקל אינטגרלי. ביצוע העבודה יהיה ע"פ הנחיות היצרן 
ויכלול בכל מקרה עיגון הסוקל בגושי בטון ) מול קרקע 

טבעית ( של צידי הסוקל. הסוקל יפולס עם פלס ורק 
 בוצע הרכבת ארגז ההגנה.לאחר התקשות הבטון ת

 ארגז ההגנה יכלול פתח עליון נפתח לקריאת מד המים. .ג
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 :ראש מערכת להשקיה 43.4.27
 

פלים, מופות, צינוריות פיקוד, שלות וכו..(, אביזרי החיבור ) כמו: נ
 לא פורטו ולא נמדדו בנפרד, מחיר העבודה כולל אביזרים אלו.  

 
למגופי השטח ( אחרי יהיו מברזל מגלוון ) עד כל אביזרי החיבור 

 אטמ'. 32מפ.ו.ס ללחץ   מגופי השטח יורכבו ניפלים
 

כל הציוד ההידראולי בראש המערכת יהיה מותאם ללחץ מינ' של 
 אטמ'. 32
 

העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור להפעלה 
 באינטגרציה מלאה בין ראש המערכת למחשב ההשקיה.

 
ש המערכת ויחוברו למגופים הסולונואידים יורכבו בתוך ארגז רא

 .32מ"מ דרג  1ההידראוליים עם צינורות פיקוד בקוטר 
 

מחיר הקבלן לראש מהערכת להשקיה יכלול את כל החומרים 
 והעבודות הדרשות ע"פ סעיף זה כקומפ'.

 

 שרוולים : 43.4.21
 

כנית ובהתאם אספקה והתקנת השרוולים ע"פ ת העבודה כוללת
 להנחיות כדלהלן:

 
 נחת השרוולים תבוצע  לאחר הידוק התשתיות .חפירת התעלה וה

פ.ו.ס יונחו שרוולי ומדרכות במעבר מתחת כביש אספלט 
בקוטר  המשמשים לביוב או צינור מפוליאתילן למים או תקשורת

332Ø  תחתית ס"מ נמוך מ 02 –לשרוולים אלו  ההנחה. עומק 0דרג
של  העליונה המתוכננת מפני השכבהס"מ נמוך  42מבנה הכביש או 

  .המדרכה
 

 ס"מ מחוץ למפלס הקרקע המתוכננת.  52השרוולים יבלטו בקצוות 
 השרוולים יהיו רציפים וללא מחברים.

בכל שרוול יותקן חוט משיכה בכל שרוול יונח צינור פ.א אחד. 
מניילון שיקשר היטב בקצוות השרוול על מנת למנוע בריחתו לתוך 

 השרוול.
 

כניות "לאחר ביצוע" ע"י ת הקבלן המבצע את השרוולים, יכין
 מודד מוסמך ויעבירה למתכנן ולקבלן הגינון.

 

 פטוף :צנרת פוליאתילן ושלוחות ט /43.4.2
 

והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טפטוף העבודה כוללת אספקה 
 כנית ובהתאם להנחיות כדלהלן :ומחברים ע"פ ת

 

כל החומרים, צינורות, אביזרים, מכשירים  וחומרי עזר  .א
 ו במערכת, יהיו חדשים, ותקינים. אשר יותקנ

ס"מ,  42צינורות  פ.א יונחו בתוך הקרקע בעומק של  .ב
 הנחת הצנרת תתבצע ביום החפירה. 

 ס"מ.  02קוים מחלקים יונחו בתוך הקרקע בעומק של  .ג

ס"מ ירופדו  5בקרקע שבה אבנים הגדולות בקוטרם מ  .ד
ס"מ מעל לצינורות הפ.א בקרקע מקומית  32התעלות עד 

 באת ללא אבנים.או מו

פטוף יהיו מסוג אינטגרלי מווסת  רב עונתי שלוחות ט .ה
ויונחו ע"ג הקרקע כמתואר בתוכנית, יתדות ברזל בעובי 
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מטר  4מ"מ מכופפים בצורת וו יעגנו את השלוחות כל  1
) יש להקפיד לא לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד 

יתדות כחלק העיגון (. העבודה כוללת את אספקת ה
 פטוף.נפרד משלוחות הט בלתי

ת, יש לפרוש אותם פטוף מסומנות סכמתישלוחות הט .ו
כנית. שלוחות קיצוניות בחלקה יפרשו במרווחים ע"פ ת

 בחצי מרחק מגבול החלקה.

כל אביזרי החיבור יהיו מסוג "פלסאון" או ש"ע. לא  .ז
יהיה שימוש ברוכבים או במחברי שן. הקבלן יחליף את 

גלילי הטפטוף המגיעים מחברי השן המסופקים בתוך 
 ".30Mמהמפעל במחברים מסוג "פלסאון 

 כיסוי התעלות יהיה רק לאחר מדידה  ואישור המפקח.   .ח
 

 השקית עצים: 43.4.232
 

וף מחובר טבעתית סביב טפים מתוכננים להשקיה ע"י צינור טיעצ
 העץ.

 
פטוף ייכרך פעם )השקית עצים בלבד( צינור הט 3ס' בהפעלה מ

 ר ההפעלות, ייכרך פעמים.אחת סביב העץ ואילו בשא
 

העבודה כוללת אספקת והתקנת החומרים והאביזרים ע"פ פרט 
 בתוכנית.

 

 As madeתוכנית  43.4.233
 

 Asכנית תכנית לאחר ביצוע )ת הכנתחלה חובת הגינון על הקבלן 

madeיזםול (, ומסירת התוכנית למתכנן. 
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 נספח ד'
 
 חוזה

 
 

 

 ____ביום ______ לחודש ____שנת  עפולה עירייהשנערך ונחתם 
 

 

 עפולה עירייהבין:                

 31322מקוד  0230ת.ד  47רחוב יהושע 

 ("העירייה")להלן :  

 מצד אחד;

 

  לבין:                                        

 

 : "הקבלן"(להלן)                                                                                        

 מצד שני;

בפארק        יבש משטח  להקמת מזרקהעבודות לביצוע  בנוגע /33/023 מכרז מס'פרסמה  העירייה: והואיל
עבודות פיתוח, סלילה, מתקני מים, מערכות חשמל ותאורה  וכיו"ב  העירוני בעפולה,  הכוללות 

הכנת  כולל "העבודות"[. -מכי המכרז. ]להלןכמפורט במפרט הטכני לביצוע העבודות וביתר מס
להלן: ) המתקן לביקורת מהנדס בטיחות מתקנים חיצוניים וקבלת אישור בטיחות למתקן

 "(;המכרז"

 

 :  והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;והואיל 

 

בפארק        הקמת מזרקה משטח יבשעבודות  ביצועהחליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר  העירייה: ווהואיל
עבודות פיתוח, סלילה, מתקני מים, מערכות חשמל ותאורה  וכיו"ב  עירוני בעפולה,  הכוללות ה

הכנת  כולל "העבודות"[. -כמפורט במפרט הטכני לביצוע העבודות וביתר מסמכי המכרז. ]להלן
 המתקן לביקורת מהנדס בטיחות מתקנים חיצוניים וקבלת אישור בטיחות למתקן

 "(;העבודות9השירותים"
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ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות  : וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהםוהואיל    
 נשוא  המכרז בהסכם זה;

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי  -פרק א'

 

 הגדרות:  .1

 

 עיריית עפולה באמצעות המחלקה הטכנית. -"המזמין"       

כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה  מי שנקבע -"המנהל"

 או כל חלק ממנו. 

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן  -"הקבלן"

 משנה הפועל בשמו ו/או  מטעמו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו. 

 זמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה או כל מי שנתמנה בכתב, מזמן ל -"המפקח"

  חלק ממנו. 

פירושו: המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה  -"המבנה"

 ארעית.

ביצוע המבנה, לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה  -"ביצוע המבנה"

 ארעית בהתאם להוראות החוזה. 

 כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או לקשר לביצועו של המבנה. -"מבנה ארעי"

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו,  -"חומרים"

וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות  -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים -לרבות אביזרים, מוצרים

 מבנה.חלק מן ה

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע המבנה, לרבות כל  -"מקום המבנה"

 מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. 

 מקום המבנה שהוא מגודר ואין בו שמירה. -"אתר סגור"

ות המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאות העבודה הבינמשרדית בהשתתפ -"המפרט הכללי"

משרד הביטחון ו/או אגף הבינוי, משרד הבינוי והשיכון/ מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ, באותם 

 פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה. 



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

67 

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות,  -"המפרט המיוחד"

חדים ונוספים לכל אחד ממסמכי השונות או המנוגדות לכתוב המפרט הכללי, לרבות תנאים מיו

 החוזה. 

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. -"המפרט"

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתוכנית כזו שאושרה  -"תכניות"

שתאושר בכתב על ידי בכתב, על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת 

 המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן. 

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע המבנה; צו התחלת  -"צו התחלת עבודה"

יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא  –עבודה שהוצא לפני חתימת החוזה 

 על ידי המנהל.  יהיה חתום -לאחר חתימת החוזה

הריבית בשיעור שיתפרסם מדי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר,  -"ריבית החשב הכללי"

 לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן. 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת  -"שכר החוזה"

ף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת  מהסכום הנקוב שתיווס

 בהתאם להוראות החוזה.  

יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק  3/13 -( חוק הפרשנות, התשמ"א0)

 כמשמעותו בחוק האמור. 

  ניהול יומן:  -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .1

 

דוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים המפקח רשאי לב   .א

בהם ואת טיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע 

 הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.

 

למפקח על ביצוע המבנה אלא כאמצעי להבטיח אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או    .ב

כי, הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן 

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. 

 

היומן( בו יירשמו מדי יום הפרטים -במקום המבנה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן    .ג

כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על -ל ידי הקבלן או באהבאים ע

 ידו:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה; .3

 הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה; .0

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה; .1
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 העבודות שבוצעו במשך היום; .4

 לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.  כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי .5

 

בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן )ג'( רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן,    .ד

הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף 

כוחו המוסמך -שום. הקבלן או באאת המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה, בציון תאריך הרי

רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה 

 34יחייבו את המזמין ורק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 

מים אלה דרישה לתשלום יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישו

  כלשהו.

כוחו המוסמך, ולאחר -כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא    .ה

 מכן על ידי המפקח.

 

כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא    .ו

כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. ימים ממסירת ההעתק  7מכל פרט הרשום בו, תוך 

 דבר הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

 

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא של -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא    .ז

 הם.סעיף קטן )ד'(, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות ב

 

אם חלק מהעובדות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום    .ח

כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר -הקבלן או בא

הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינוים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן 

 )ז'( חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.  -'(, והוראות סעיפים קטנים )ה'(, )ו'( ו)ד

  :הסבת חוזה .3

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור    .א

  לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

קש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, על אף אמור לעיל, אם בי

 יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן.

 

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו את מקצתו, אלא בהסכמת המזמין    .ב

בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי 

עבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או חלק ממנו, לאחר. הודיע שיעור ה

הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן משנה, שיצוין 

ימים מיום קבלת הודעת הקבלן האמורה, על  32בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך 
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הדבר כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של המבנה שצוין  התנגדותו לכך, ייחשב

 בהודעה, לקבלן המשנה שצוין בהודעה. 

 

נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין     .ג

ישא יההסכמה האמורה פוטרת את הקבלת מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן 

 כוחם ועובדיהם. -ריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי המבנה, באיבאח

 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,    .ד

, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו /3/0 -תשכ"ט

 ם להוראות החוק האמור.אלא אם אותן קבלן משנה רשום בהתא

  :היקף החוזה .4

הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה, לרבות המצאת כוח אדם, החומרים, הכלים, הציוד,    .א

  המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

המזמין רשאי להגדיל ו/או להקטין את היקף החוזה, לבטל סעיפים ופרקים בחלקם ו/או    .ב

אם ובכל שיעור שהוא ולקבלן אין ולא יהיו טענות ו/או תביעות כלשהן, כל זאת למרות במלו

 -שינויים תוספות והפחתות, וכל עוד ערך כל השינויים הנ"ל לא מגדיל בלמעלה מ -האמור בפרק ח'

 את סכום החוזה.  52%

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים: .5

שמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו מ

המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר 

 נקבע ברשימה שלהלן: -לעניין הביצוע -ממסמכי החוזה, סדר העדיפות

 תוכניות .3

 מפרט מיוחד  .0

 כתב כמויות .1

 אופני מדידה מיוחדים .4

 מפרט כללי )ואופני מדידה( .5

 נאי החוזהת .0

 תקנים ישראליים  .7
 

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

 

את התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים  .א

 התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או

אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי 

החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, 
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  כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר  בהעדר קביעה אחרת של

 נקבע ברשימה שלהלן:  -לעניין התשלום -העדיפות

 כתב כמויות .3

 אופני מדידה מיוחדים .0

 מפרט מיוחד .1

 תוכניות .4

 מפרט כללי )ואופני מדידה( .5

 תנאי החוזה .0

 תקנים ישראליים .7
 

יים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמצית

בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה 

 כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

בין האמור בפרקים השונים של המפרט בכל מקרה של סתירה או אי  התאמה או דו משמעות  .ב

עדיף האמור בפרק המפרט  -והן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום -, לגבי אותה עבודההכללי

 הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.

 

הוראות העדיפות בין המסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על  .ג

 על ידי הקבלן.כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה  יעבודות לפי מחיר פאושל

 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה  .ד

אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח 

יפנה הקבלן בכתב למנהל  -מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה

ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת  והמנהל

הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל 

 כאמור לעיל. 

  אספקת תוכניות: .6

. כל עותק נוסף שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום .א

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה, יחזיר הקבלן למנהל את כל  -שיהיה דרוש לקבלן

 התוכניות שברשותו.

עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה. המנהל, המפקח  .ב

 סבירה. וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת 

 ביצוע המבנה: .7

י כל הוראותיהם של המנהל הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחר

המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, והמפקח. 
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ם לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע המבנה. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן אול

 אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מאמור בפרק ח'.

   

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים: .2

להבטחת מילוי התחייבויות של הקבלן על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי  .א

בנוסח המצורף למסמכי  -המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית

תשומות מערך החוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד  32%בגובה של  -(0ד'  מךהמכרז )מס

, והערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר החוזה כאמור בסעיף  /023ינואר    חודשהבניה 

  לתנאי החוזה. 02

הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה, והקבלן הגיש חשבון לאחר שניתן הצו  .ב

חלת העבודה ולפני חתימה החוזה, יבוצע התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא להת

למזמין את הערבות כאמור בסעיף קטן )א'(. על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא 

  יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון.   35-יאוחר מ

 

ק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על ידי איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפר .ג

המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, 

 לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי. 

 מסירת הודעות:  ./

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח כמכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי  .א

הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר הכתובת של 

  בפקסימיליה למשרדו של הצד השני. 

 

הודעה נשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה  .ב

 בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה. 

 

 

 הכנה לביצוע -פרק ב'

  : בדיקות מוקדמות .10

 

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את  .א

טיב הקרקע,  את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה, את דרכי 

 יע על הצעתו.הגישה למקום המבנה, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפ

 

המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא יפרטו את  .ב

 הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש  בסעיף קטן )א'(.  
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רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, הוא  .ג

 ח את דעתו.  הוגן ומני

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים: .11

 

יום מיום התחלת ביצוע המבנה שנקבע בצו התחלת  12(  הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך 3) .א

העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש 

זמן לזמן, פרטים נוספים בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מ

ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני 

העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין 

כלשהי  שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות

המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה 

  יום מיום התחלת ביצוע המבנה; 12-בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ

בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו בחוזה,  ( 0)

עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי אם פורטו. 

 המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו;

לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן )א'(, ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב  .ב

 את הקבלן. 

קח, ולא יותר מאחת לחודש, או  בתדירות אחרת הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפ

שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים 

 על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות  .ג

על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך כמפורט לעיל, יחולו 

אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה 

 סופית.

 

 :סימון ונקודות גובה .11

 

כון ( המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנ3) .א

והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה בהתחשב עם 

  קו הבניין שנקבע על ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל;.

 -( כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים0)

  ל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות;ול ידי הקבלן, הכייבדקו או יושלמו ע

( הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלומותם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה במשך כל 1)
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תקופת ביצוע המבנה עד למועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון המבנה נעלמו או טושטשו, 

  חייב הקבלן לחדשם;

( לעיל, לרבות העסקים 1) -( ו3ע העבודות המפורטות בפסקאות )( כל ההוצאות הכרוכות בביצו4)

 מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות על הקבלן.

 

נמסרו לקבלן תוכניות המראות נקודות גבוה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק הקבלן את אותן  .ב

ת אופייניות שנקבעו בתוכניות, תוכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודו

מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. ללא ערך הקבלן את הבדיקה 

יום מיום מסירת אותן  34או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתוכניות, תוך 

ה בסיס למדידת כמויות תוכניות, יראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנ

 העבודה שבוצעו בפועל. 

 השגחה, נזיקין וביטוח  -פרק ג'

  השגחה מטעם הקבלן: .13

 

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע המבנה. -הקבלן או בא

רב כוחו מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לס-מינוי בא

 כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.-לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא

 

 : רישיונות כניסה והרחקת עובדים .14

 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על ידו במקום  .א

תפקידיו או המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא 

לא יחזור הקבלן  -שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור

 להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום המבנה. 

 

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה, כולו או  .ב

קח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות העובדים מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפ

כפי  -שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם

והמפקח יסדיר את ענייני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות הכניסה, כפי  -שידרוש המפקח

 שיימצא לנכון. 

 

רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את  כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן )ב'( יהיה .ג

רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע 

המבנה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כל מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות 

 ביצועו.   הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך

  



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

74 

אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן )ב'( או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון  .ד

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה. -הכניסה שלו

 

 )ד'( יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.    -הסעיפים הקטנים )ב'(, )ג'( ו .ה

 

 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה: .15

 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור, ושאר אמצעי בטיחות למבנה כנדרש על פי כל  .א

דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם 

  אלה פורטו בחוזה. 

 

 מין שנקבעו בחוזה.הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום המבנה, לפי דרישות המז .ב

 

 מבנה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח;  ( 3)

 כל מיתקן אחר או ציוד אחר.  ( 0)

 

כל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם ממקום המבנה עם  .ג

 גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה. 

 

 נזיקין למבנה:  .16

 

מיום העמדת המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודה כמצוין  .א

בתעודת השלמת המבנה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק 

יהיה על הקבלן לתקן  -פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן )ד( -למבנה הנובע מסיבה כלשהי

ונו, הקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבנה במצב תקין את הנזק, על חשב

 ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.  

 

הוראות סעיף קטן )א'( תחולנה גם על כל נזק שייגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  .ב

נאי בת 55שבוצעו לע ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה, בהתאם לסעיף 

 החוזה. 
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כל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם  .ג

 האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.   

 

פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים,  -"סיכון מוסכם" .ד

 בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו. -שת אויב, פעולת מדינת אויבת וקרבותפלי

 

נזק למבנה שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים, בתוכניות או במפרטים, או כתוצאה  .ה

ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת 

 כון מוסכם.    הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסי

 

נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהמבנה, אף  .ו

 בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם. 

 

 נזיקין לגוף או לרכוש: .17

 

עקב רשלנותו או בגין  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, .א

הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו של לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים 

 המעשיים למניעתם. 

 

שום דבר האמור בסעיף קטן )א'( אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים שלהלן או כדי  .ב

 לחייב את הקבלן לפצות את המזמין עבורם:

תפיסת מקום המבנה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה נזק הנובע מ ( 3)

 ובהתאם לתנאיו;

בהתאם  נזק הנובע מתוך כך שאין למזמין זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו ( 0)

 לחוזה;

נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר, זכות מים או כל  ( 1)

שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם  זכות שימוש אחרת של מישהו,

 לחוזה;

נזק לדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל,  ( 4)

 כוחם.-המפקח או באי

 

  נזיקין לעובדים: .12
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המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי 

או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה, בכפוף לאמור מטעמו ו/

 לעיל.  37בסעיף 

 :ביטוח על ידי הקבלן ./1

 

 הקבלן, יבטח, על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו: .א

 

את המבנה לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים, וכל דבר אחר שהובא למקום  ( 3)

המבנה, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אבדן למשך כל המבנה לצורך ביצוע 

 תקופת ביצוע המבנה;

מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודות  ( 0)

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי 

 מצא בשם ומטעם המזמין.המזמין וכל אדם אחר הנ

 :הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן )א'( הם .ב

 

ביטוח אחריות קבלנים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש, וביטוח  ( 3)

 האחריות כלפי צד שלישי;

 ביטוח אחריות מעבידים.  ( 0)

ובהתאם  הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על פי הוראת המזמין, כמפורט במסמכי החוזה .ג

, ולהמציא למזמין את פוליסת הביטוח עם אישור על קיום ביטוחים -למסמך ג' למסמכי המכרז

 חתימת החוזה על ידו או מיד עם תחילת ביצוע המבנה.    

 

 .31-, ו37, 30הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  .ד

 

טוח ולעשות כל פעולה, אם יידרש הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הבי .ה

 לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.    

 

תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון, יהיה הקבלן בלבד זכאי  .ו

 לתבוע את כספי הביטוח.     

 

  ביטוח על ידי העיריה : .10
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ים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המזמין רשאי לבצע את אם לא יבצע הקבלן את הביטוח

הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, 

 מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

  ן: פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבל .11

 

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, )נוסח 

חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ובקשר לכך. אם המזמין יידרש 

לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו 

 ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה. 

 התחייבות כללית -פרק ד'

 

  גישת המפקח למקום המבנה: .11

הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה ולכל מקום 

ם כלשהם אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרי

 לביצוע החוזה.

 

 מציאת עתיקות וכיו"ב: .13

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף,  3/71 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח .א

 -מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה

מתאימים למניעת הפגיעה בהם או נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות 

 הזזתם שלא לצורך. 

  

מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על  .ב

 הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה  בדבר עתיקות.  

 

חולו על המזמין וישולמו בהתאם ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, י .ג

)ג'( בתנאי החוזה, כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה  47לסעיף 

 )א'(  בתנאי החוזה. 47זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל, כאמור בסעיף 

    

  זכויות פטנטים וכיו"ב: .14

ל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כ

היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר 

 השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

78 

 

  תשלום תמורות זכויות הנאה: .15

יהיה צורך בקבלת זכויות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ אם לביצוע המבנה 

למקום המבנה, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש כל זכות 

יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין  -דומה

 הבעלים לבין הקבלן. 

 

  וחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים:פגיעה  בנ .16

 

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע המבנה, בנוחיות הציבור ו/או 

בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש 

ם זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכי

 מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור. 

  תיקון נזקים לכביש, למובילים וכיו"ב: .17

 

 -קרקעיות והעל-הקבלן אחראי שכל נזק שייגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה  -ידו קרקעיות, תוך כדי ביצוע המבנה על

יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של  -הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה

המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך והמתקנים האמורים, ובלבד 

רמו במתקנים האמורים בתוכניות, במפרטים , שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או לקלקול שנג

בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, או אם נודע לקבלן או הודע על קיומם של המתקנים 

 האמורים בכל דרך אחרת. 

 

  מניעת הפרעות לתנועה: .12

 

הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום המבנה וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום 

ועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הפרעה לתנ

 הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות. 

 

 

 

 

 

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים: ./1
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אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש,  .א

 -ל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדיםלגשר, לרשת חשמ

יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תוכניתו להבטחת 

  אמצעי הגנה מתאימים.

 

הקבלן יהיה רשאי לבצע , על חשבון המזמין, את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכניתו אך ורק לאחר  .ב

 שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

 

 הקשר עם קבלנים אחרים :   .30

הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי  .א

האחר(,  הקבלן -המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם )להלן

הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים 

 הכול בהתאם להוראות שבמפרט הכללי.   -ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר

 

אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים  .ב

אמצעות הקבלן ו/או כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי נעשתה ב

חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע עבודות דומות, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים 

, 30%התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה  -נעשתה באמצעות הקבלן

פרט הכללי. אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן שתחושב בהתאם להוראות שבמ

התמורה לה זכאי  -כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה ישירות עם המזמין

 , שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי. 0%הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה 

 

בכפוף לכל הוראה אחרת בהוראות מסמכי  מוסכם ומובהר בזאת כי האמור בסע' קטן )ב'( הינו .ג

 המכרז לרבות בתנאי המכרז.

 

נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר  .ד

הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת המבנה בהתאם 

 בתנאי החוזה. 40להוראות סעיף 

 

 ק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה:סילו .31

הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו  .א

ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולת ניקוי 

וכן הפסולת כתוצאה מפירוק,  השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה,

 הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.  
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מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל החומרים  .ב

המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים 

 תו. למטר

 

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק  .ג

בתנאי  12לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו כשמשמעותו בסעיף 

 החוזה, יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת. 

 

 פיצויים מוסכמים: .31

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז כלל האמור במסמכי המכרז, י לפגוע במבל .א
בכל מקרה שבו לא  "(, פיצויים מוסכמים, )להלן: "התמורה החודשיתמסכומים 

ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם 
כם זה ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הס

 כדלקמן:
 

 
 

, בין מדד הבסיס למדד הידוע  בניהה תשומותהסכומים לעיל יהיו צמודים למדד  .ב
 .ביום ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים

 .מהנדס העירייהבמקרה של הפרה חוזרת , הקבלן יזומן לשימוע בפני  .ג
מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשתת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את  .ד

הפיצוי המוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  
 העירייה בנושא הינה סופית. מהנדס ימים והחלטתו של  35

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית לזכות הערעור כאמור, בכפוף  .ה
שהוא כנגד העירייה  ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו בשל כך
 דין. ועל פי כל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עובדים -פרק ה'

 

 כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן:אספקת  .33

פיצוי  הפרה מס'
מוסכם 
 בש''ח

 3,222 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל 3

 2.35% עבור כל יום איחור  -איחור בגין מסירת העבודות 1
מעלות 
 החוזה
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הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה על כוח  .א

 אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

א מתחייב להעביר הקבלן מתחייב למנות מטעמו מנהל עבודה כמתחייב עפ"י החוק. כמו כן, הו .ב

למזמין העתק מבקשתו/הודעתו על מינוי מנהל עבודה עם חותמת נתקבל של משרד העבודה 

 בהתאם לנספח 

 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך  .ג

כל דין, חייב התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי 

הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן 

 כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה במשך כל שעות העבודה.   -לדאוג לכך שבא

 

 , או על/3/5 -לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .ד

פי הוראות חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכול 

 בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.    

 

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות  ביטוח סוציאלי  .ה

 פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על

 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר  .ו

כפי שיידרש על ידי מפקחי  -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית

 . 3/54-בודה, התשי"דהעבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על הע

 

 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו'

 

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: .34

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל הדברים  .א

 האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.   

 

ה והשלמתו, יעברו במועד אספקתם כאמור, חומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנ .ב

 לבעלות המזמין.  
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ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, אין הקבלן  .ג

רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסמכת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי 

א ממקום המבנה את הציוד והמבנים הארעיים )א'( בתנאי החוזה, רשאי הקבלן להוצי 55סעיף 

 השייכים לו ואת עודפי החומרים.    

 

בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן )ו'( או הורה המפקח בכתב, שהציוד  .ד

והחומרים לפי סעיפים קטנים )א'( עד )ג'( אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה, רשאי הקבלן להוציאם 

, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.ממקום המבנה

  

קבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא 

יאוחר מהמועד שנקבע כאמור, לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום 

חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן  המבנה לכל מקום שייראה בעיניו, על

 שייגרמו להם. 

 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע  .ה

בתנאי החוזה, רשאי המזמין להשתמש  00החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

ף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעי

 כאמור.     00המזמין על פי 

  

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,  .ו

 והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.  

  העדפת טובין מתוצרת הארץ: .15

 

קנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לת

 . 5//3 -וחובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה 

 

 טיב החומרים והעבודה: .36

 

פרטים, בתוכניות, בכתב מבנה בהתאם לאמור במהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע ה .א

 הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים

יתאימו החומרים לסוג המובחר של  -כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן מסוג אחד של חומרים

 החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.    

 

יתאימו  -( חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי3) .ב

  בתכוניותיהם לתקנים הישראליים.;

 -חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכוחן התקנים הישראלי( 0)
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  יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה;

( חומרים מיובאים יתאימו בתכנותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו 1)

 (, חלה על הקבלן. 1) -( ו0(, )3כאמור בפסקאות )( חובת הוכחה על ההתאמה 4) בחוזה;

 

  ישאו תו תקן;י( חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, 3) .ג

( אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא 0)

שהחומרים  יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי -תו תקן

  המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;

 ( לעיל, חלה על הקבלן. 0) -( ו3( חובה ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )1)

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ד

ום פנים אין אישור להשתמש ובן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורט, כי בש

המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי 

חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא 

 יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

רק לאחר שהחומרים אושר ועל ידי המפקח  הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה .ה

ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום המבנה 

יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח 

ור, יפסיק הקבלן הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמ

 את העבודה ויסלק ממקום המבנה את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות  .ו

הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם 

חרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי בכל דרך א

 רגל והפרעה מכל סוג אחר.     

( הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם 3) .ז

  יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום המבנה;

ושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו ( הדוגמאות שא0)

להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם 

  נקבע בחוזה אחרת;

( בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים 1)

כמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר של כתב ה

 הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האביזר המתאים. 

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים  .ח

חובה על פי דין של מסירת תעודות למקום המבנה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת 

 אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין. 

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  -סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין .ט

  העבודה. 

בהתאם להוראות נספח דמי חיוב  כל הבדיקות יבוצעו במעבדות מאושרות לפי הזמנות המזמין
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בדיקות לחוזה. המפקח יקבע תדירות וכמות הבדיקות והוא רשאי להזמין ישירות את הבדיקות 

  ולחייב את הקבלן בהתאם.

לפי דרישת המפקח, מעבדת שדה תהיה נוכחת בשטח כל הזמן הדרוש לביצוע בדיקות בצורה 

החזקת מעבדת שדה בכל תקופה כפי שייקבע  שוטפת למניעת עיכובים בעבודה.  כל ההוצאות עבור

מערך כל התשלומים בגין החוזה כפי שיגיעו  3.75%המזמין יקזז  .ןהמפקח יהיו על חשבון הקבל

 לקבלן מעת לעת, וישלם את חשבונות המעבדה בהתקשרות ישירה. 

 

 חומרים במקום המבנה: .37

לן למפקח חשבון בגין סיפק הקבלן חומרים למקום המבנה וביקש עבורם תשלום, יגיש הקב .א

בתנאי החוזה.           /5החומרים שסופקו למקום המבנה, ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף 

, מובהר בזאת כי מדובר בהחלטה בלעדית של ם שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין חומרי

 המזמין להחליט באם תשלם או לא לקבלן.

בנה בחומרים שיסופקו על ידי המזמין המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע המ .ב

 ושתמורתם    תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.  

הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע המבנה, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו  .ג

 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: -בהתאם לכך

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה; ( 3)

לא יהיה הקבלן רשאי  -עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום המבנה ( 0)

להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום המבנה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב 

 מאת המפקח;

 

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים,  ( 1)

 המפקח;  אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת

 

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן לא  ( 4)

 השתמש בהם לביצוע המבנה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.

(, חייב הקבלן לשלם מיד 4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן )ג'( ) .ד

 ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.  למזמין תמורתם סכום שייקבע על

 

 

 

 בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים: .32

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או  .א

 מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח. 
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בכתב שהחלק האמור הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  .ב

מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למקפח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני 

 כיסויו או הסתרתו, בדיקת המפקח תוערך תוך זמן סביר מקבלת הודעה הקבלן.   

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת המפקח, לצורך  .ג

בחניתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן  בדיקתו,

אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל 

 חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.

בלן, פרט אם קיים הקבלן את ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן )ג'( תחולנה על הק .ד

 התחייבותו לפי סעיף קטן )א'( והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה. 

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או  .ה

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

 

 חומרים פסולים ועבודה פסולה:סילוק  ./3

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:  .א

על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל  ( 3)

מקרה החומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים 

 התואמים לדרישות החוזה;

סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש על  ( 0)

 בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. 

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים,  .ב

 אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן )א'(.   

לן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן )א'(, יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון לא מילא הקב .ג

ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות יהקבלן. הקבלן 

אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט 

 ערבויות. 

 ך ביצוע המבנהמהל -פרק ז'

  התחלת ביצוע המבנה: .42

הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש 

בתנאי  33להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

 החוזה. 

  :העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן .43

ביצוע המבנה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות לפני מתן ההוראה להתחיל ב

הקבלן את מקום המבנה או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו 

בתנאי החוזה. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן,  33בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
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פי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח ל כומזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום המבנה, הכ

 הזמנים האמור. 

 

 : מועד השלמת המבנה .40

הקבלן מתחייב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה יתחיל מהתאריך  .א

 שנקבע בצו התחלת העבודה.  

הוראות סעיף קטן )א'( תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים  .ב

 מבנה תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.  מה

בתנאי החוזה,  40ניתנה ארכה להשלמת המבנה או קוצר המועד להשלמת המבנה, בהתאם לסעיף  .ג

 ישתנה המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך. 

  : ארכה או קיצור להשלמת המבנה .41

אה בחשבון ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהוב .א

לצורך קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה, לפי 

בתנאי החוזה, רשאי המזמין, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי  47סעיף 

 במועד השלמת המבנה.  

קבלן לבקש ארכה נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי ה .ב

להשלמת המבנה, והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן 

  )ד'(. 

נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין לא  .ג

לבקש ארכה  הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן

להשלמת המבנה, והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן 

  )ד'(.

 התנאים למתן ארכה להשלמת המבנה יהיו כדלהלן:  .ד

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות יומן העבודה,  ( 3)

 בביצוע המבנה; שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב

יום מיום אירוע  02הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך  ( 0)

הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה, אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן ארכה 

הימים  02כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 

 ר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.  האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סבי

 עבודה בשעות היום בימי החול:  .44

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי  .א

 שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.   

פסק או אין הוראות סעיף קטן )א'( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא ה .ב

במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון 

 המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך למפקח. 
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 :החשת קצב ביצוע המבנה .45

היה צורך, לדעת המזמין, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה, יפנה  .א

ין בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה המזמ

בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העובדה 

 ושיטות העבודה.  

מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )א'( והחיש את קצב המבנה בהתאם לדרישת המזמין  .ב

ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע 

 37%תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת 

 עבור רווח והוצאות כלליות, וכן הוצאות מימון, אם היו כאלה. 

 

 :םפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורי .40

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה או כל חלק מסוים מהמבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה,  .א

בתנאי החוזה, ישלם הקבלן למזמין את הסכום  40בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 

שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע 

  נה או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. להשלמת המב

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )א'( מכל סכום שיגיע לקבלן  .ב

בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, 

תחייבותו להשלים את המבנה או מכל התחייבות ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מה

 אחרת לפי החוזה.  

אם לפני השלמת המבנה כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנה, לפי  .ג

בתנאי החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן  55סעיף 

צויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפי

 קטן )א'(, לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה האמור לבין המבנה כולו.

  

 הפסקת עבודה: .47

הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה, כולו את מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב  

חדש את ביצוע המבנה אלא אם מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא י

 ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.  

הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )א'(, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת  .א

 המבנה ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח. 

פי הוראות המנהל, כאמור הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקת זמנית של ביצוע המבנה ל .ב

בסעיף קטן )א'(, תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור 

יום קבלת הוראות המפקח, נתן המפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את  02אלא אם, תוך 

י החוזה בתנא 52תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על פי האמור בסעיף 

 לאחר קבלת בקשת הקבלן.   

 /1הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף  .ג

יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה  -בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע המבנה בפועל
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ק סופי ומוחלט של כל עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילו

תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו. לצורך קביעת ערך 

העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה או כל חלק ממנו 

יום  45קבע תוך שהקמתו הופסקה, הכול לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, יי

 מיום הפסקת העבודה.  

 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים:  .41

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא  .א

  ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.   

מקרה מסוים, אין לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה ב .ב

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 

 וחובות לפי חוזה זה. 

 

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח'

 

 שינויים:  ./4

 המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, .א

והקבלן  -פרט לשינויים מהותיים באופי המבנה -גובהו, מתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו

 05% -מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

מסכום החוזה לפי שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא 

 מהכמות בחוזה לפני שינויים.  52%-מ תגדל בלמעלה 

הוראת המזמין על שינוי המבנה לפי  סעיף קטן )א'( תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב  .ב

 כשהיא חתומה על ידי המזמין.  

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינוים קודמים לפי  .ג

מסכום החוזה לפי שינויים ולפני מס ערך מוסף או  05% -למעלה מפקודת כנ"ל, לא יגדל ב

 מהכמות בחוזה לפני שינויים.     52%-שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ

מובהר ומוסכם בין הצדדים כי האמור לעיל הינו בכפוף לכל הוראה אחרת בהוראות ה מכרז  .ד

 )ב( לחוזה.4לרבות האמור בסע' 

 

 

 ת שינויים:הערכ .50

 05%-ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ .א

את הכמות בסעיף כלשהו בכתב  52%-את סכום החוזה ו/או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ

בתנאי החוזה, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא  /4הכמויות, כאמור בסעיף 

ייקבעו מחירי  -נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי
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היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן )ב'(; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי 

את סכום  05%-מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ

את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור  52%-ו שערכו מגדיל בלמעלה מהחוזה ו/א

 בתנאי החוזה, ייקבע כאמור בסעיף קטן )ג'(.   /4בסעיף 

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטין )א'(, יובא בחשבון כל מחיר יחידה  .ב

כל אחד ממחירי היחידות  דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת

החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות 

הנקובים במחירון  ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, -החסרים

ן רווח ללא כל תוספת בגי 35%דקל להיקפים גדולים המעודכן לחודש הביצוע לאחר הנחה של 

  .קבלן ראשי

בקביעת מחירי היחידות כאמור בסעיף קטן )א'( יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה ועלויות  .ג

ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על פי  -החומרים, כפי שנקבעו בחוזה. בהעדר קביעה כזו

לחודש מחירי יחידה בסעיפים מתאימים, הנקובים במחירון דקל להיקפים גדולים המעודכן 

 ללא כל תוספת בגין קבלן ראשי או אחרת.  35%הביצוע לאחר הנחה של 

 

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר  .ד

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור,  02החוזה כאמור. עברו 

כים לכך שהשינוי מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו רואים אותו כאילו הס

כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי 

לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום יום האמורים, בתנאי 

 בות לאיחור בהודעתו.שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסי

 

 תשלומי עבודה יומית : .53

 

הורה המזמין בפקודת שינויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, ישולם לקבלן בעד  .א

ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום המבנה, בהתאם להוראות סעיף 

 בתנאי החוזה.  52

סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל, בין השאר, על סמך מחירי  ערך העבודה וערך החומרים לצרוך .ב

יחידה בסעיפים מתאימים, הנקובים במחירון דקל להיקפים גדולים המעודכן לחודש הביצוע 

לעיל, ועל יסוד  52ללא כל תוספת בגין קבלן ראשי או אחרת, כמפורט בסעיף  35%לאחר הנחה של 

  אים: רשימות שניהל הקבלן, בהן נרשמו הפרטים הב

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; ( 3)

 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה; ( 0)

 הוצאות הובלה; ( 1)

 הוצאות ציוד מכני כבד; ( 4)
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 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.  (5)

(, תימסרנה למפקח, בשני עותקים, 5) -( ו4( ,)1(, )3הרשימות כאמור בסעיף קטן )ב'( פסקאות ) .ג

( תימסר למפקח, בשני עותקים, לאחר 0בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן )ב( )

כל יום עבודה; אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם 

 הגשתו לתשלום.  

 

 :רשימת תביעות .50

 

של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה ואשר הקבלן יגיש למנהל רשימה  .א

יום לאחר תום  02-לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך  חודש מסוים, לא יאוחר מ

 אותו חודש.  

 

כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן )א'(, רואים כאילו הקבלן ויתר עליה  .ב

אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים לחלוטין וללא תנאי. 

נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן 

 ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו. 

 

 מדידות -פרק ט'

  :מדידת כמויות .51

 

יות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין הכמויות הנקובות בכתב הכמו .א

 לראותן ככמויות הסופיות לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.    

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן  .ב

ישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך ח

ל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות וויאושרו על ידי המפקח, הכ

 מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.   

לפני בואו למדוד את המבנה, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות  .ג

כוח לצורך זה  -ד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח באכן ועל המוע

ח האדם והציוד הדרושים וולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כ

 לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.     

רשאי המפקח או נציגו לבצע  -ו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידותכוח -לא נכח הקבלן או בא .ד

את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא 

יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני 

, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור

 בסעיף קטן )ג'(. 
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ימים, על כל כמות  7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  -נכח הקבלן או בא כוחו במועד ביצוע המדידות .ה

שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה 

עות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה השנייה יישארו חילוקי ד

 סופית.      

לא ידחה  -היה המבנה, כולו את מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם .ו

 המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. 

 הקצבים ומחירי יסוד: .54

לא ייכלל  -כיסוי הוצאות של חלק כלשהו מהמבנהקצב הכספי ליסכום שנכלל בכתב הכמויות כה .א

בשכר החוזה; ואם בוצע חלק המבנה האמור, ייכלל בשכר  החוזה, במקום הסכום שנכלל 

  בתנאי החוזה.  52קצב, ערכו של חלק המבנה כאמור, שייקבע בהתאם להוראות סעיף יכה

ו: מחיר נטו במקום רכישתו בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירוש .ב

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח  -של אותו חומר או מוצר

הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך 

 אחר ממסמכי החוזה. 

ת מחיר, חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצע .ג

 )ב'(.  -הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים )א'( ו

 

 השלמה, בדק ותיקונים -פרק י'

 

 :תעודת השלמה למבנה .55

יום  35יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה, תוך  -הושלם המבנה .א

יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את  12ה תוך   מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיק

 -ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה; ואם לא -המבנה מתאים לדרישות החוזה

ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם 

שאי, על פי שיקול דעתו, לתת תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח, אולם המנהל ר

לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת 

התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים 

 ברשימה האמורה.

ולהשתמש בו גם אם טרם  אין האמור בסעיף קטן )א(  גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה .ב

בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה  תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את 

 התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.    

 לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, .ג

יהיה המנהל רשאי לבצע את  התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת 

שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן  30%ינכה הוצאות אלה, בתוספת של 

אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה בכל עת או יגבה 

 זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.      
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אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה במועד מסוים לפני התאריך  .ד

זמין החזיק בו, הסופי שנקבע להשלמת המבנה כולו או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה והמ

השתמש בו או עומד להחזיק בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה האמור, 

והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה כלגבי המבנה 

  כולו.

 בדק ותיקונים: .56

ה אחרת שנקבעה בכל מסמך חודשים או תקופ 30לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של  (3

אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה 

בתנאי החוזה או במקרה של  תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של  55למבנה, בהתאם לסעיף 

 מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.  -המבנה

ך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש נתהווה במבנה, תו (0

חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם  -)ט( בתנאי החוזה 15בחומרים פגומים, בכפוף לאמור בסעיף 

חודשים  1-ל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מוכאמור, הכ

לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון  לאחר תום תקופת הבדק; הוא הדין

בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים  07שבוצע לפי סעיף 

 פגומים. 

 )ב'( בתנאי החוזה.   57( כדי לגרוע בסעיף 0אין באמור בסעיף קטן ) (1

 חולו על הקבלן.  ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן )ב'( י (4

 :פגמים וחקירת סיבותיהם .57

נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר  .א

סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הייתה אי התאמה 

החקירה והתיקון על  יחולו הוצאות -ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה

יחולו הוצאות  -המזמין; הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה

החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל 

פיצויים הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום 

 למזמין.   

שנים אחר גמר תקופת  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך  .ב

הבדק, הנובעים מביצוע המבנה שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי 

ם ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתני

 לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

 

  57-)ב'( ו 56)ב'(,  47אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .51

בתנאי החוזה, וזאת  57)ב'( או  50)ב'(  47אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 

ע את העבודות האמורות על יום, רשאי המזמין לבצ 34לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על 

מהן כתמורה  30%הקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 
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ת,לרבות להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל את או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחר

 באמצעות חילוט ערבויות. 

 

 תשלומים -פרק י"א

 תשלומי ביניים:  ./5

 אחת לחודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו:  .א

ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס  ( 3)

 החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים;

החומרים המצויים במקום המבנה לשם ביצוע המבנה במועד הגשת  ערכם של ( 0)

 בתנאי החוזה; 10החשבון, בהתאם לסעיף 

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו  .ב

 מתייחס החשבון, ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל.

כי אין באישור תשלומי הביניים כאמור לעיל משום אישור לחשבון או לכמויות מובהר ומוסכם  .ג

  אלא מהווה תשלום על חשבון בלבד.

על כל תשלום ביניים  32%כמו כן, מובהר ומוסכם בזאת כי למזמין ניתנת זכות עיכבון בסך של  .ד

בלן, מתכנני וזאת עד למועד מסירת העבודה למזמין. מסירת העבודה תיערך בסיור משותף של הק

הפרויקט, נציגי  העירייה, מנהל ומפקח הפרויקט. במידה וימצאו ליקויים, הקבלן יבצע התיקונים 

הנדרשים ולאחר מכן יערך סיור נוסף לצורך מסירה סופית, שתהווה מועד המסירה של העבודה 

 למזמין.

 ל המפקח.קביעת מועד הסיור לצורך המסירה ייקבע אך ורק ולפי שיקול דעתו הבלעדית ש

מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן )ב'(, יופחתו כל תשלומי הביניים  .ה

שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד 

בלן יום  מיום הגשת החשבון על ידי הק 2/האמור לעיל. ולגבי היתרה היא תשולם לקבלן שוטף+ 

למפקח; היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון 

 ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה;

בחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על פי טבעת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים  .ו

תם או בחלקם, אלא בכפוף בתנאי החוזה, בשלמו /5 -ו 51, 10מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 

 לשינויים שנקבעו בחוזה.   

אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או  .ז

המפקח לטיב העובדה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים 

 כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים. 

 חלקיים שיוגשו על ידי הקבלן לא יעלו על מס' חודשי הבצועמספר חשבונות  .ח

 

 : ארכה או קיצור להשלמת המבנה .02
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יום מיום השלמת המבנה כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל  02-לא יאוחר מ .א

 המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.  

המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות  שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד .ב

בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שנוי לפי פקודת  51בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

בתנאי  00 -ו 54בתנאי החוזה, ובהתחשב באמור בסעיפים  53-ו 52, /4שינויים כאמור בסעיפים 

 החוזה. 

 /5הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי .ג

בתנאי החוזה, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, 

ובניכוי של סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה א ועל פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין 

 הקבלן או מכל סיבה אחרת. 

/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום השלמת המבנה עד ליום היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו .ד

 הגשת החשבון הסופי או לתקופה נוספת כלשהי אלא אם נקבע במפורש אחרת.  

יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל  .ה

 -בנוסח המצורף לחוזה -בדקתביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופה ה

ערבות בדק(. הערבות האמורה תהיה צמודה  -מערך השכר הסופי של החוזה )להלן 32%בגובה של 

 .   /023חודש ינואר  בניה ה תשומות  למדד

לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה  .ו

יף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סע

ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל 

 תביעותיו.  

אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן )ו'(, הגיעו הצדדים לידי  .ז

בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את  הסכום הנוסף  הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן

 כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו בהתאם לנוסח המצורף לחוזה 

 "אישור חשבון סופי וסילוק תביעות".   ח'  נספח

בתנאי החוזה, רשאי  55בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה, כאמור בסעיף  .ח

קבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהמבנה שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה, והוראות סעיפים ה

 קטנים )א'( עד )ז'( יחולו בהתאמה גם במקרה זה.  

  תשלומי יתר: .03

יום ממועד  35אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך 

ללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור דרישתו בכתב, בתוספת ריבית החשב הכ

לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע 

ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר 

 , מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן. שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת

 

 סיום החוזה או אי  המשכת ביצועו -פרק י"ב

 סילוק יד הקבלן ממקום המבנה:  .00
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המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את     .א

 ם המנויים להלן: בכל אחד מהמקרי -בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת -המבנה

כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק  ( 3)

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר  -יום 34את ביצועו, ולא ציית תוך 

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע  -שנקבעה במפורש בחוזה

 כל דרך אחרת;המבנה, או כשהסתלק מביצוע המבנה ב

כשהמנהל סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו במועד  ( 0)

 -יום 34הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 

להוראה  -או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה

בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים 

 40המבנה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 

 בתנאי החוזה;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם  ( 1)

למפרטים, לתוכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה 

 תוצאות רצויות;  

 בלתי הסכמת המזמין בכתב; -כשקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר ( 4)

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  ( 5)

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע המבנה;

עשה סידור עם או כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כש ( 0)

פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא  -לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק

  לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן  ( 7)

רון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או או הציעה לאדם כלשהו שוחד, מענק, דו

לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו 

 בפני המנהל;

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי  ( 1)

 לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה. 

מקום המבנה, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג סולקה ידו של הקבלן מ .ב

 כדלהלן:

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם המצויים במקום  ( 3)

 המבנה, לצורך השלמת המבנה;

לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום המבנה את כל  ( 0)

יום,  34חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך  החומרים, הציוד והמתקנים או
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רשאי המזמין לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, 

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.   

 תפס המזמין את החזקה במקום המבנה, יחולו ההוראות שלהלן:   .ג

ישא בנוסף ילעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא הוצאות השלמת המבנה כאמור  ( 3)

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות; 30%להוצאות האמורות בתוספת של 

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן  ( 0)

 לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום המבנה;   

בתנאי החוזה ואילו התשלומים  02הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  ( 1)

 בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה ;

לחוזה,  נתפס מקום המבנה, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר ( 4)

 (.   5סקה )אלא בכפוף לאמור להלן בפ

-שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו )להלן עלה שכר החוזה ( 5)

אומדן שכר החוזה(, על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים 

ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו 

אמורה י המנהל, לרבות התוספת השייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על יד

(, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת המבנה 3סקה )בפ

יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה  -ומפאת נזקים אחרים

 לבין הסכום הכולל כאמור;

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני  ( 0)

ם המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות תפיסת מקו

(, ושל פיצויים 3סקה )וספת האמורה בפסופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות הת

על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת המבנה ומפאת נזקים אחרים, על 

סכום הכולל כאמור יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין ה -אומדן שכר החוזה

 לבין שכר החוזה.   

תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן )א'(, אין בהם משום ביטול החוזה  .ד

 על ידי המזמין. 

 בתנאי החוזה ולא לגרוע מהן.  11הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  .ה

 :קיזוז .01

כום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או המזמין רשאי לקזז כנגד כל ס

)י'(  15על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן לרבות כל סכום המגיע לפי האמור בסיפא של סעיף 

לחוזה, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין. בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק 

ו התקשר המזמין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין במסגרת המשרד שבאמצעות

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא 

 לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.

 אין באמור לעיל כדי לגורע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין. 
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 :המשכת ביצוע המבנהאי אפשרות  .04

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל  .א

יתן לקבלן אישור בכתב, כי יסיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין 

אות המנהל בכל אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הור

 הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה האמור. 

הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן )א'( יהיה ,ערך  .ב

בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב  -העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור

  הכמויות בפקודת השינויים. 

מור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות פיצויים תשלום הסכומים כא

  ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע המבנה כאמור.

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום המבנה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או 

קטן )א'(, רשאי המזמין לבצע את  שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף

ישא בהוצאות הכרוכות יהפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן 

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל  -מהן כתמורה להוצאות משרדיות 30%בכך, בתוספת של 

 לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין. 

 ס ערך מוסף:מ .65

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.  .א

 המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה.      .ב

 על אף האמור בסעיף קטן )ב'(:     .ג

החשבון הסופי, אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את  ( 3)

יום מיום השלמת  3/5בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  02כאמור בסעיף 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור  -המבנה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 

שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי 

 ;02במועד שנקבע בסעיף 

בתנאי  40-ו 43בלן את ביצוע המבנה תוך התקופה כאמור בסעיפים לא השלים הק ( 0)

יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את  3/5החוזה, ובפרק הזמן החל מתום 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור  -המבנה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף

במועד  שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם המבנה

 והחשבון הסופי היה מוגש במועד. 

 שונות .66

בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  מוסכם .א

במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 

 הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם

נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל 

תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל 

 טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
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כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או  .ב

רשום ום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר במכתב רש

מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת  שעות לאחר שנשלחה  70תחשב נתקבלה 

 מסירתה.

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה  .ג

 המרכז בלבד. ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור

 

 לראיה באו על החתום:ו

 

 הקבלן הזוכה  העירייהראש 

   

   העירייהגזבר 

  העירייהחותמת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ד' נספח

 

 *נספח אישור ביטוח 

 
 לכב'

 וגופיה והמשתתפים שהעירייה התחייבה לכלולם בביטוחי הפרויקט ו/או לשפותם . עיריית עפולה2

 /"המזמין)ה("/"המבוטח השני"()להלן: "העירייה"/"הרשות"    

 . ...................................................................................ח.פ. ............................. 1

 )להלן: "הספק"/"הקבלן/משנה/המבוטח )הראשי("(     

 ______סניף/מח'________________________ שם חברת הביטוח מאת:
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 א./ג.נ.,

 

 )להלן: "האישור"(                                                                                                         המטבע בשקל חדש אלא אם כן יצוין בדולר ארה"ב – אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 

)להלן:  בפארק העירוני בעפולה פיתוח וגינון  הקמת מזרקה משטח יבש , 22/1121מס'  מכרז סימוכין: 

 "השרות"/"העבודות"/"הפרויקט"/"נשוא הביטוח"(

 

אנו, חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, בהיקף שאינו נופל מתנאי 

( ולא יאוחר למלא תקופת ביצוע לפי החוזה______, ) _____ עד -הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים בתחילת תקופת הביטוח מ

 ממועד מתן צו/אישור התחלת העבודות, כדלהלן:

הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח צד ג' רכוש  (1רכב חובה;  (2(, ביטוחי: במידה שקייםציוד מכני הנדסי ) .2

  עצמי" כולל לציוד מובל ו/או מותקן."נזק  (2; חובה של כלי הרכב והמתקנים המשמשים לביצוע העבודה

 ₪   : ערך העבודות המבוטחות ................................ ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות .1

 ביטוח כל העבודות וכל רכוש אחר הקשור בעבודות )גם אם סופק על ידי המזמין( לרבות חומרים וציוד, מבנים ארעיים  (2  

 הובאו לאתר העבודה לצורך ביצוע העבודות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סיבה שהיא שלא הוחרגה ותכולתם, ש      

 בפוליסה, לרבות אובדן או נזק פיזי כתוצאה של תכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה, או ביצוע לקוי. הכיסוי כולל       

 שביתות, פרעות ומהומות, השבתות, פריצה, גניבה ונזק בזדון. בין היתר: רעידת אדמה, נזקי טבע, נוזלים,       

 סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי העבודות הצפוי בהשלמת העבודות נשוא החוזה במלואו )להלן: סכום ביטוח ( 1  

 קרה ביטוח )לפי העבודות( ויכלול בין היתר ובנוסף גם כיסויים, הרחבות וביטול חריגים, על בסיס נזק ראשון לכל מ      

 העניין(, כמפורט להלן:      

 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  21% -הוצאות פינוי הריסות, פירוק, יישור, תמיכה, חיזוק וכד' בסכום השווה לא(       

                                 .                                                                             121,111מסך:          

 הוצאות שכר אדריכלים, שמאים , יועצים אחרים, לרבות הוצאות ניהול ותכנון, מדידה, פיקוח  והשגחה, שיקום, הוצאות ב(      

  מערך העבודות, אך לא פחות 21% -משפטיות, הכנת תביעה, הוצאות מיוחדות, בעקבות אבדן או נזק בסכום השווה ל         

 .121,111מסך          

 תגמולי ביטוח ישולמו למזמין בהרחבות כדלקמן:ג(      

 , וכן 121,111מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מ  21% -רכוש סמוך, בסכום השווה ל. 2        

 ת אך לא פחות מסכום ביטוח העבודו 21% -. רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה חלק מהעבודות בסכום השווה ל1        

 . 121,111מ            

 מסכום ביטוח העבודות, אך לא  21% -נזק ישיר כתוצאה מתכנון ו/ או עבודה ו/או חומרים לקויים בסכום השווה לד(       

 . 111,111פחות מסך         

 טוח העבודות, אך לא פחות מסכום בי 21% -ביטול חריג: כיסוי רעידות, רטט, הסרת תמיכה וכד' בסכום השווה לה(      

 .121,111מ          

 מערך העבודות. 2%כיסוי לרכוש זמני באתר מחוץ לאתר העבודות ו/או במעבר, עד לסך של ו(      

 הוצאות החשת תיקון נזק, לרבות עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים, כולל הוצאות הבאה ואירוח של מומחים ז(      

 . 211,111 -מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות מ 21% -ם השווה לזרים, בסכו        

: שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר ביטוחי חבויות על פי כל דין .2

 כנקובים להלן:₪, לתקופת הביטוח, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב 

 

 לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש(, על פי דין כולל של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני משנה    (א

 ש"ח. כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות וזמניות שיעשו להגנה בפני  ועובדיהם: שמונה מיליון       

 ב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח. הביטוח מורח       

 ומחדלי המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי        

 המבוטח בנפרד.        

 דה שכוסה בפועל בביטוח הרכוש דלעיל. רכוש המזמין כולל רכוש בו פועלים ועליו עובדים יחשב צד ג' אלא במי       

 הכיסוי מורחב לכסות כדלקמן:            

 חבות עקב שימוש בכלי רכב: ( 2             

 למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכן חבות המכוסה בפוליסה א.                  

 לביטוח רכב )עד לגבול האחריות הנקוב בה(. סטנדרטית                      

 למקרה ולתקופה ככיסוי שיורי. 111,111לנזקי רכוש עד ל ב.                 

 נזק לכבלים או מתקנים תת קרקעיים בתנאי שהנחיות העבודה הרלוונטיות ניתנו ע"י גורם מוסמך ובוצעו  ( 1             

 אישורים הנדרשים מהרשויות.הבדיקות ונתקבלו ה                 
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 . 121,111נזק תוצאתי עקב פגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים בגבול שיפוי בסך של ( 2             

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח., 121,111נזק הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך  (2             

 ידי        -עבידים: לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק עללביטוח חבות מב(              

 ש"ח. הביטוח ישפה גם את המזמין היה ונטען  המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו, עשרים מיליון                  

 כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי. לעניין קרות תאונת עבודה                  

             

 ש"ח. הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות בפועל  לביטוח חבות המוצר: שמונה מיליוןג(              

 וגשה במשך תקופת הביטוח, הם; לאחריות על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהיניהמוקדם מב –באתר העבודה                  

 בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.                 

 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  21הביטוח מכסה תקופת גילוי של                  

       ח חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.ביטו                 

 

 ש"ח. הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות  ארבעה מיליון ד( לביטוח אחריות מקצועית:            

 ו/או דרישה בגין  המוקדם מביניהם; לאחריות הקבלן ומי מטעמו על פי דין בשל תביעה –בפועל באתר העבודה                 

 רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית                

 מקרה ביטוח אינו כפוף לכל הגבלה מאובדן שימוש,  ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.               

 איחור, השהייה או עיכוב, וכולל הרחבות בגין חבות עקב אובדן מסמכים, ו/או הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר                

 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על  2הביטוח מכסה תקופת גילוי של  של מי מעובדי המבוטח.               

       חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. ידי הקבלן ביטוח               

   

 : הרחבות ותנאים כלליים

ין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח שבנדון, נכללו ו/או יחולו התנאים ימוצהר ומוסכם בזה כי לענ

 והסעיפים כדלהלן:

או קבלני משנה ו/או ועובדיהם של הנ"ל )לא "המבוטח" כולל בין היתר, אך אינו מוגבל ל: המזמין ו/או הקבלן ו/ (2

ין יכולל חברות שמירה שנשכרו ע"י המזמין, מתכננים ומפקחים( ו/או קבלנים המתקשרים ישירות עם המזמין לענ

 נשוא הביטוח, ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט, ו/או כלפי הרשויות במידה שקיימת חובה חוקית לכך. 

 מזמין, אלא אם יורה אחרת בכתב. המוטב לתגמולי הביטוח יהיה ה

 הביטוח לא ישועבד על ידנו לטובת כל גורם שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין בכתב.

חדשים, אלא אם אישר המזמין  12ממועד מסירת העבודות למזמין הפוליסה מורחבת לתקופת תחזוקה מורחבת של  (1

. הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד חדשי תחזוקה 12חדשים מתוך ה  21תחזוקה מורחבת רק ל 

השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו למזמין במועד מוקדם, 

לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. אולם אם הקמת הפרויקט נעשית בשלבים, יסתיים הביטוח לגבי כל 

 מלאה למזמין וימשיך להתקיים לגבי יתר שלבי העבודות שטרם נמסרו למזמין.  שלב שנמסר מסירה

היקף ביטוחי עבודות קבלניות ו/או הקמה וכן חבויות דלעיל לא יפחת כאמור, מתנאי פוליסת "ביט", התקפים במועד  (2

:                           התחלת העבודה עד כמה שלא שונו באישור זה )או, על פי נוסחים בהתאם לזהות המבטחים, לרבות(

כל"/"מגדלביט" של קבוצת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או "פסגה" של קבוצת הפניקס או  -פוליסות "אש

 ( וסעיפים במידה שיסכם המבטח עם יועץ הביטוח ד"ר מיכאל מירון. סמן את המתאים"מפעלים" של קבוצת הראל( )

הדדיות על זכות התחלוף ו/או התביעה כלפי המזמין ומי מטעמו ו/או לגופים  בביטוחי המבוטח בחברתנו ויתרנו ללא (2

שהתחייב )בטרם מקרה הביטוח( לפטור ו/או לשפותם, אולם ויתורנו זה לא יחול כלפי חברות שמירה, מהנדסים 

 ומפקחים שאינם עובדי המזמין ו/או אינם פועלים מטעמם וגם לא כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 ליסות אינן ניתנות לביטול בתקופת הביטוח ותקופות הארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הפו (2

יום מראש, במכתב רשום גם למזמין; אולם תשלום  21הקבלן אז נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח לפחות 

אלא אם יופעל על ידי המבטח כדין  –ה )גם( על ידי המזמין יבטל את תוקף ההודעה. לא יהיה תוקף לביטול פוליס

או חלקה ו/או לצמצום כיסוי לרבות הגדלת השתתפויות עצמיות, אלא לאחר מתן התרעה  -על פי חוק חוזה הביטוח 

 יום מראש.         21לקבלן ולמזמין, בדואר רשום, 

 זכויות המזמין המבוטח לא תפגענה מחמת ו/או עקב:  (2

ין(, בין   היתר ינשוא הביטוח בוטלו( בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפי הענסייגים והגבלות )שלעניין  .2

מרים רעילים או מזיקים ובדבר: תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; ח

ת, רטט, רעד; )אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום(; פרעות, שביתות, השבתות; מנופים, מכשירי הרמה; יסודו

טעינה ופריקה; נזקי גוף הנובעים משימוש ברכב או צמ"ה שאין חובה חוקית לבטח; העסקת נוער כדין; שעות 

עבודה; עבודה לעומק ולגובה, חפירות, הריסות וכד'; עובדי ספקי כח אדם, עובדי שטחים, עובדים זרים שאין 

רוע "טרור", שאושר ככזה יסכם כי מוחרגים: א( אמשנה. מו -חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים, קבלני
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על ידי משהב"ט או המשטרה. ב( קנסות אך לא הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או עובדיהם 

 למקרה ולתקופה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  2,111,111בגבול אחריות בסך של 

היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה  .1

-האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר/ברישיון עסק, כעילה בלעדית ו/או הפרת תנאי הביטוח על

 ידי מבוטח אחר ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגבי המזמין.

וליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות וכן אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפ .2

 השתתפויות עצמיות )במידה שיחולו(. אלה לא יחולו על המזמין.

כל סעיף בפוליסות )במידה שקיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  (1

בטחיו. למען הבהר, לגביהם הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מ

בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי 

ואנו מוותרים על כל טענה של  2112 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  21המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 טוח כפל.שיתוף או בי

-התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של סתירה או אי (1

 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין.

 האמור באישור זה.בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ 

 ולראיה באנו על החתום:

שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח: _______________________ ,חתימה........................ , תאריך ____ , טלפון: 

 __________________ 

 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 קרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירוןוב חהביטואישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת  *
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1ד'  ספחנ

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 
 

 
 בנק _________________________

 
 ערבות בנקאית

 
 עפולה  עירייתלכבוד: 

 
 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
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הקמת מזרקה  /33/023 מס' למכרז( בקשר "המבקש" :על פי בקשת _________________ )להלן  .1

 בפארק העירוני בעפולהמשטח יבש , פיתוח וגינון 

 
, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל חוזהיה על פי הית המבקש כלפי העיריוולהבטחת התחייבו
( בלבד, בתוספת _____________ שקלים חדשיםש"ח )במילים: __________ סכום עד לסך של 

 /023ינואר   "המדד"(, בין מדד -)להלן   בניהתשומות הת מדד הפרשי הצמדה בגין עליי
 "(.  סכום ערבות" –)_____________( לבין המדד שהיה ידוע במועד חלוט הערבות )להלן 

 
)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .1

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח המטעמחתומה על ידי העירייה ו/או מי 
 או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
 
נו לא תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ______________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר ל .4

 יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה  תהיה ערבותנו  זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.
 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק   ______________________
 

 סניף  ______________________
 
 
 
 
 
 
 

 ה'  נספח

 בטיחות כללי

 

 הבטיחות כללי פי על זה מכרז נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב מצהיר הקבלן .3
הבטיחות  ונספח עירייהב המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין הוראות פי על ,והגהות

 .כללי
 הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה מכרז נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על .0

 בעבודה]נוסח הבטיחות ופקודת  -1954 ד(")תשי העבודה  על הפיקוח ארגון חוק פי על לרבות
 .פיהם על והתקנות - 1970 -ל("חדש[,)תש

רווחתם  לשמירת ,בטיחותי באופן זה מכרז נשוא התחייבויותיו במילוי לפעול הקבלן על .1
 וראותכל ה את לקיים ,שהוא גוף או/ו אדם וכל העירייה עובדי ,עובדיו של ובריאותם שלומם

, מבלי .עירייההמפקח ב או/ו המנהל להוראות ובהתאם כך לשם הנדרשים ונהלי הבטיחות
 לתת הוראות כאמור. העירייהשתהיה חובה על 

 בולט ובשלטי באופן לסמן ,פתחים לכסות החובה חלה הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי .4
 ,העבודה הנוצרים במהלך או/ו הקיימים שונים וסיכונים מפגעים ומובנים מתאימים אזהרה

 ציוד ,חומרים ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו או/ו לגופו סיכון להוות העלולים
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  ,חומרים התלקחות למניעת הדרושים האמצעים בכל מסוכנים ולנקוט עבודה ותהליכי
  .לכיבויה בערה וכן התפשטות למניעת

 או/ו בגופו לפגיעה לגרום היה עלול וא/ו גרם אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה .5
 למפקח או/ו למנהל מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא מאן של ברכושו

 (דין כל פי על נדרש והדבר במידה)העבודה משרד מטעם ולמפקח ,עירייהב
 עירייההבטיחות ב על הממונה ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען .0

 דרישות כל של ומוחלטת סופית רשימה להוות כדי כזהלתת ינתן ומבלי שיש חובה ים א
 .זה הסכם נשוא מילוי התחייבויותיו במסגרת על הקבלן החלים והגהות הבטיחות

 אותו מן פוטרת או/ו משחררת אינה ל"הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו .7
 החברה הזוכה על החלות הספציפיות הדרישות פי על ןוכ דין כל פי על עליו החלות החובות
 .כפופה היא להם והארגונים זה במכרז

 
 
 

 שם המציע:_________________________
 
 

 תאריך:____________________________
 
 
 

 מת :____________________חתימה+חות
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ו'   נספח   

  הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום ובמקור_                               אל: מפקח עבודה אזורי לאזור_____________

 הודעה על פעולות בנייה .1
 (1/1)סעיף  1/70-התש"ל, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(

 אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

 *1/22-דות בניה(, התשמ"חפרטים על מבצע הבניה, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבו .א
 שם רשמי של המבצע

 
 כתובת המבצע

 
 ח.פ. החברה9ת.ז.

 ספרות( /) 
 

 מס' בפנקס הקבלנים
 

 מען למכתבים
 

 דואר אלקטרוני
 

 מס' טלפון
 

 מס' פקס
 

 פרטים על העבודה המבוצעת )אתר בנייה(* .ב

  מס' מרבי של עובדים   כביש9פיתוח9תשתיות   מס' פקס  ישוב
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  זמן משוער של הבניה  שיפוץ  פרויקטשם   שכונה

  מספר משמרות   הריסה  מגורים  רחוב+מס'

  עומק החפירה )מ'(  מס' מבנים  ציבורי  גוש

  שטח המבנה )מ"ר(  גובה המבנה המרבי  תעשייה  חלקה

 כן9לא בנייה בשטח המפעל  מס' עגורני צריח   בנייה הנדסית  מס' טלפון

 

 מינוי מנהל עבודה .1
, אנו ממנים את האדם שפרטיו מפורטים 1/22-לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(,התשמ"ח 3-ו 1תאם לתקנות בה

 להלן כמנהל עבודות בניה המבוצעות על ידינו באתר הנ"ל. 

 
 ספרות( /)מס' הזיהוי  שנת לידה שם האב שם פרטי שם משפחה

 
 

 מספר רישום ברשם טלפון נייד  כתובת המגורים
 
 

 ,www.moital.gov.il/shaלפני משלוח טופס זה, יש לוודא קיום רישום מנהל העבודה המתמנה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה שכתובתו: 
 .ם תקפיםלצרף מכתב ביטול של מינויי . אם כן, ישאחרבנייה לוודא כי מנהל העבודה אינו מנוי ככזה באתר  וכן

 
 יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור(.פרטים על מנהל העבודה הקודם )

 תאריך סיום המינוי ספרות( /)מס' הזיהוי  שם פרטי ומשפחה
 

 
 

                                                                       _______________________                                _________________________ 
 ותמת וחתימת מבצע הבנייההתאריך                                                                                                                      ח                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 העבודה שנתמנה הצהרת מנהל .3
 1/22-)א( לתקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בנייה(, התשמ"ח 5תקנה 

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי 
 מתייחסים אלי והם נכונים. 0הפרטים הרשומים בסעיף 

 3/72-בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"לידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה 
 ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו

__/___/____ ____________ _______________ 
 חתימת מנהל  העבודה שם מנהל העבודה תאריך

 אי מילוי פרטי הטופס במלואו יגרום להחזרתו לשולח וייחשב כאילו לא נתקבל. *

 

 

 

http://www.moital.gov.il/sha
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  ז'נספח  

 בדיקות הופרוגראמ הנספח דמי בדיק

 

 דמי בדיקת דגימות. -טיב החומרים והמלאכה 

 

 כל הבדיקות יבוצעו במעבדות מאושרות לפי הזמנות עיריית עפולה.          

 בהתאם. המפקח יקבע תדירות וכמות הבדיקות והוא רשאי להזמין ישירות את הבדיקות ולחייב את הקבלן

לפי דרישת המפקח, מעבדת שדה תהיה נוכחת בשטח כל הזמן הדרוש לביצוע בדיקות בצורה שוטפת למניעת 

                  .                                                               ןעיכובים בעבודה. כל ההוצאות עבור החזקת מעבדת שדה בכל תקופה כפי שייקבע המפקח יהיו על חשבון הקבל
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מערך כל התשלומים בגין החוזה כפי שיגיעו לקבלן מעת לעת, ותשלם את חשבונות המעבדה  3.75%העירייה תקזז 

 בהתקשרות ישירה.
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  ח'נספח  

 

 אישור חשבון סופי וסילוק תביעות
 

 
 

 
 אל:_______________________________ 

 
 

 ___________________ מאת:___________

 
 

 
 9101/11 מס'מכרז 

 
 
 

בפארק העירוני הקמת מזרקה משטח יבש , פיתוח וגינון  :שם הפרויקט
 בעפולה

 

  

 
 

 אנו הח"מ מאשרים בזה כי:
 

 החשבון הסופי עבור עבודות: ___________________________________ .א

 ביום __________שבוצעו על ידנו לפי חוזה / מכרז מס' __________ שנחתם 

 ₪.יועמד על סך _______________ 

 
מתוך  וקבלת הסך האמור או כל יתרה ממנו תהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תביעותינ .ב

 ובקשר לחוזה הנ"ל.

 
עם קבלת הסכום האמור או כל יתרה ממנו לא תהיה לנו, או למישהו אחר בשמנו תביעה כלשהי  .ג

 עובדיה מתוך או בקשר לחוזה / הסכם הנ"ל.כלפי עיריית עפולה או עובד מ

 
 
 

 ריךתא      חתימת + חותמת הקבלן 
 

 



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             
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  ט'נספח  

 

 תעודת סיום
 

 (55)עפ"י סעיף 
 
 
 

 
 

 אל:_______________________________ 

 
 

 מאת:______________________________ 

 
 

 
 9101/11מס' מכרז 

 
 
 

פארק העירוני וגינון ב הקמת מזרקה משטח יבש , פיתוח  :שם הפרויקט
 בעפולה

 

  

 

 
 

)וכי כל  של החוזה אני מאשר בזה, כי המבנה בוצע והושלם בהתאם לחוזה  55על פי סעיף  
  עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה( לשביעות רצוני המלאה.

 
 
 
 

 השם_______________________                                                                                 

 
 

 התפקיד____________________                                           תאריך_________________             

 
 
 

 ____________________    חתימה                     

       
   

 

 

 



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

019 

  י'נספח  

 כתב כמויות

 9101/11 ממכרז 9 חוזה מס' המהווה חלק בלתי נפרד
 

 
 ולמחירי יחידהיות לכתב הכמויות להוראות כל

 
 

 ,  בנספח יב'כמצוין לכל הסעיפים והפרקים. את המחירים  ל המציע לנקוב ע  .א

עבודות שלא מתומחרות בכתב הכמויות והדרושות להשלמת הביצוע יתומחרו לפי מחירון דקל  .ב

באם הסעיפים הנ"ל לא  כל תוספת מכל סוג שהוא,  ללא.35%ולאחר  הנחה של  גדולים להיקפים

 מופיעים במחירון דקל ישולם על פי ניתוח מחיר כפי שיאושר ע"י המזמין

העיריה רשאית להקטין או להגדיל את ההיקף בכל שיעור  ולקבלן לא יהיו טענות או תביעות   .ג

ם שינויים כלשהם הקטנת כמויות בסעיפי העבודה או הגדלתן לא יגררו אחריה,מכל סוג שהוא

  בכל שיעור שהוא וזאת למרות האמור בחוזה המצורף. במחירי היחידה

עלה של תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא ישולם לקבלן רווח של קבלן ראשי בגין תאום והפ .ד

 ולא יהיו לו טענות ו/או תביעות בנושא.קבלנים אחרים שיעבדו באתר 

עבודה יצומצם עקב מגבלות תקציביות לקבלן אין ולא העיריה מודיעה בזאת על כי יתכן והיקף ה .ה

 יהיו טענות ו/או תביעות בנושא.

 
 

               

 

 

 

 

 

 



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
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001 

 יא'נספח 

  

 ריכוז כתב כמויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 /119101מכרז פומבי 
  עיריית עפולה

 _______________ האמור לכל מסכימים וואנ הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

000 

 יב'נספח 

 המציע הצעת

 לכבוד

 "(העירייה)" עירייה עפולה

 9101/11' מס פומבי מכרז                                                              

בפארק הקמת מזרקה משטח יבש , פיתוח וגינון 
    העירוני בעפולה

 אצל ____________של תפקיד ממלא שהנני_____ ___________ז.ת______, __________מ''הח אני      

 הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי הבז מצהיר "(,המציע" - להלן) _______________________
הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם __________________________ )שם  ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים

המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל 
להעמיד ב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכת

ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות 
באספקת השירותים וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה 

 לרבות רווח קבלני, 

 
 דלהלן:כ
 

 הצעת המציע .1
 ובמידה, תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה, לעיל המפורטת המציע מטעם המחיר הצעת .0

 יהיה והמציע תקפה תהיה ,להלן המפורטת ההצעה כי ,למציע ידוע .פיה על לפעול מתחייב המציע ותתקבל
 .במכרז מהאמור חלק רק לרכוש יוחלט אם אף, בה הנקובים למחירים מחויב

 
 
 

 1,311,016.17 סה"כ כללי לפני מע"מ

  באחוזים          %הנחה 

  17%מע"מ 

  סה"כ כולל מע"מ
 

 אחזקה ותחזוקת המזרקה לשנה נוספת כולל כל הנדרש על פי מפרט תחזוקה 
 

                    כולל מע"מ  ש"ח                  שיוגש ע"י הקבלן ויאושר על ידי המזמין
 
 

 
 מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!

 

______________                          __________________ 

 תוחותמ חתימה        תאריך                

 

 תאריך:______________

 

 

 


