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 הצעות: 

 04BD/20למכרז פומבי מס' 

 בית בוסל –פיתוח חוץ 
 



 

 176מתוך  1עמוד 
 

 

 

 

 

 

 א' חוברת

 
  04BD/20 מס' חוזה/מכרז

 



 

 176מתוך  2עמוד 
 

 מסמכים רשימת

 

 הבאים: המסמכים את מכיל זה  מכרז/חוזה

  ורףצמ שאינו מסמך              מצורף מסמך המסמך

 

  למכרז הצעות להציע הזמנה א' מסמך
אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה   –א' נספח

 ואי חדלות פירעון
תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת  – ב'  נספח

עובדים זרים ו/או אי תשלום שכר 
 מינימום

תצהיר להוכחת ניסיון המציע ועמידה     –  ג'  נספח
 בתנאי סף

 הכנסותיו תצהיר המציע על  – ד' נספח
 מתנגד שהמציע מהחוזה סעיפים  -ה'  נספח

 לפרסומם
 נוסח ערבות הצעה  – 'ו נספח

 

  העבודה לביצוע חוזה ב'  מסמך

 ביצוע ערבות – א' נספח

 השלמה תעודת – ב' נספח

 ויתור כתב – ג' נספח

 אישור על קיום ביטוחים – ד' נספח

  ה"סתש נוסח  -  ממשלתי חוזה

  3210 מדף 2005

משרדי -ןהמפרט הכללי הבי  ג' מךמס

לעבודות בנין בהוצאת משרד 

 הביטחון  בפרקים השונים

במהדורה האחרונה המעודכנת 

 ליום הוצאת המכרז.  

  מיוחדים כלליים תנאים 1ג' מסמך

  מיוחדים מפרטים 2ג' מסמך

   כמויותה כתב ד' מסמך

  תכניות רשימת ה' מסמך

 מת"י של  והתקנים המפרטים כל ישנם(.תנאים מיוחדים )היה ו 'ו מסמך

 העבודה לביצוע  הנוגעים

         דו"ח הקרקע והביסוס 'ז מסמך

  הצעת המחיר של המציע ]יצורף במעטפה נפרדת[ מסמך ח'

  

 , הקבלן של ברשותו ואינם זה חוזה / מחיר להצעות צורפו שלא ,לעיל המצוינים הכלליים המפרטים
  חופשי  באופן ברשת להורדה או ,הבטחון משרד של וראל בהוצאה לרכישה ניתנים

 http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx:בכתובת

 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 BD04/20מס'   -מכרז פומבי  
 כלליות הוראות - הצעות להגשת הזמנה

 לביצוע הצעות לה להגיש בזאת מזמינה ,("המזמינה" ו/או המכללה" )להלן:" צפת האקדמית המכללה

מית צפת הנמצא בשטחה של המכללה האקד "(,המתחם"במתחם בית בוסל )להלן:  פיתוח חוץ עבודות

העומדים בתנאי הסף  מקבלנים ,בהתאמה(  ,"המכרז", "השירות" )להלן: המכרז במסמכי פורטכמ

      .המפורטים במכרז זה

 ע: ק ר .1

 מבקשת  ,1958  –  תשי"ח  ,גבוהה  להשכלה  המועצה  חוק  פי על ,גבוהה  להשכלה  מוסד  הינה  ,המכללה 1.1

 קבלן לבחירת הצעות לה להגיש ,ןלהל 4 אשר עומדים בתנאי הסף כמפרוט בסעיף מקבלנים בזאת

  "(.העבודות"ו/או  "שירותיםה" )להלן: זה מכרז במסמכי מפורטפיתוח חוץ כ עבודות לביצוע

מובהר בזאת כי מתבצעות עבודות בנייה באתר הפרויקט ע"י חברה קבלנית בשם האחים אבו עיאש  1.2

פעולה מלא עם קבלן "(. באחריות המציע הזוכה לעבוד בשיתוף המבנים קבלןבע"מ )להלן :"

טחי התארגנות ודרכי מעבר. במקרה של אי הסכמה בין הצדדים תקבע המבנים בכל הנוגע לש

על המציעים לבדוק בעצמם ועל חשבונם את כל .  מנהל הפרויקט מטעם המכללה בלבדהחלטתו של  

 גנות,שטחי הערכות והתאר  הכרוך והקשור בביצוע העבודות, לרבות האתר שבו הן אמורות להתבצע,

כמו גם את מסמכי המכרז, ולרבות כל נתון משפטי, תפעולי או עסקי, הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה 

התחייבויות המציע עפ"י החוזה, והמציע יהיה מנוע מלטעון להסתמכות על מידע ולביצוע מלוא 

כל  הכלול במסמכי המכרז והמכללה לא תישא באחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע ו/או

 צד ג' בשל הסתמכות על מידע כאמור.

רשאית מובהר בזאת כי המכללה תוציא לזוכה הזמנות תחת ההצעה הזוכה. המכללה תהיה  1.3

דה למספר ולהחליט על ביצוע כלל העבודות תחת מכרז זה או חלקם או לחלופין לחלק את העב

 שלבים. אין המכללה מתחייבת לממש את כלל התכולה הכתובה במכרז זה.

ני משנה בהתאם קבל לשילוב ,לדאוג עליו ויהא כקבלן מלאה אחריות עצמו על יקבל הזוכה עציהמ 1.4

  .לתחום התמחותם

 התמורה ואת לביצועה המועדים ,העבודה של הביצוע היקף את לשנות זכותה על שומרת המכללה 1.5

של סיבות  לשיקול דעתה הבלעדי לרבות בהתאם ,הנדרשת העבודה היקף למלוא עדהנגזרת מכך 

 לרשותה. שיעמדו תקציביים משאבים

 למסמכי המצורפים הכמויות וכתב החוזה ,התוכניות ,המפרטים בסיס על ייעשה העבודות ביצוע 1.6

 המכרז.

 ויש ממנו נפרד בלתי חלק מהווים "(המכרז מסמכי" )להלן: זה למכרז המצורפים המסמכים כל 1.7

 זה. את זה כמשלימים לראותם

 ביחס  הזוכה  בהצעתו  שנקב  המחיר  הצעת  על  תתבסס  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  במכרז  התמורה 1.8

  למכרז. המצורף חוזהב כמפורט ,בפועל שבוצעו לכמויות בהתאם ,היחידה למחירי
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 מבלי אך ,לרבות ,המחיר בהצעת לרשום מעבר כלשהן תוספות לזוכה תשלם לא המכללה כי ובהרי 1.9

, אדם  כח  תוספת  ,מרחק  תוספת  להלן:  ותהמפורט  התוספות  ישולמו  לא  ,לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע

 המופיעים הסכומים את ורק אך תשלם המכללה -דהיינו ב."וכיוצ עבודה מאומצת , שעות נוספות

 .חוזהב כמפורטו הכמויות כתב בסעיפי

  תאריכים ריכוז טבלת .2

  במכרז: התאריכים את המרכזת טבלה להלן

 שעהעד ה תאריך פעילות

  14/5/20 פרסום המכרז

 יום מפגש מציעים/סיור קבלניםד קמוע

 (השתתפות חובה)

. נפרד לכל מציעיתואם סיור :  5/20/20

 :יש ליצור קשר טלפוני לתאום סיור

04-6927726 

 13:00 31/5/20 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 15:00 4/6/20 מועד אחרון למענה המכללה לשאלות הבהרה

 13:00 18/6/20  םהמכרזי לתיבת הצעות להגשת אחרון מועד

 

 במסמכי המוזכרים המועדים לבין שלעיל בטבלה המצוינים המועדים בין סתירה של במקרה

 בטבלה. המצוינים המועדים יגברו ,המכרז

 והיקפה: ההתקשרות מהות .3

 פי על והכול ,ביצוע העבודותל קבלן בחירת עבור הן המכללה ע"י המתבקשות ההצעות 3.1

 "(.העבודות" ו/או "השירותים" )להלן: המכרז במסמכי המפורט

 ,המכללה ידי על "(חוזהה" )להלן: ונספחיו חוזהה לחתימת עד כי מובהר ספק הסר מעןל 3.2

 הצדדים. בין הסכםתוקף ל יהא לא

 ההתקשרות: תקופת 3.3

 למציע יימסר אשר העבודה התחלת בצו כמפורט :העבודות ביצוע תחילת מועד 3.3.1

  להלן. 20 בסעיף המפורטים בתנאים עמידתו לאחר הזוכה

השלמות הדרושות מבחינת הפיתוח  לרבות ,כולו הפרויקט ומסירת ביצוע סיום 3.3.2

 ,קלנדריים חודשים 5 בתוך :לפרויקט של קבלן המבנים באתר 4  טופס קבלתל

 העבודה. התחלת לצו בהתאם העבודות ביצוע תחילת ממועד החל
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 תנאי סף להשתתפות במכרז: .4

בעצמם רז, עומדים  ציעים, שבעת מועד הגשת ההצעה למכבמכרז זה רשאים להשתתף, אך ורק מ

 בכל התנאים המפורטים להלן. מציע, שאינו עומד בכל התנאים המפורטים להלן, ייפסל:

המציע הינו תאגיד, הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה, הרשום בישראל כדין, והוא לא  4.1

 מצוי בהליכי חדלות פירעון.

, 1976-ים, התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבורילמציע כל האישורים הנדרשים   4.2

 פיו, לרבות אישורי ניהול ספרים בתוקף.-והתקנות על

המציע רשום בכל מרשם, המתנהל על פי דין, ויש בידיו את כל הרישיונות, שקיומם נדרש  4.3

 על פי כל דין לצורך השתתפות בהקמת המיזם המוצע.

, 1969  -נים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טהמציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבל 4.4

 התואם את עבודות הפרויקט ובהיקף הצעתו סיווגבעל תקנותין לביצוע עבודות 

)להלן:  פיתוח חוץ הדומות בתכולתן לעבודות המפרוטות במכרז זה המציע ביצע עבודות 4.5

עם  סרן למזמין העבודה, כולל סגירת חשבון סופי, השלים את ביצוען  ומ"( הפרויקט"

ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2016  -ממזמין העבודה, וזאת בתקופה  המתחילה  

ההצעות, על פי אחת מהחלופות הבאות )את רשימת העבודות יש לפרט בנספח שיצורף 

 למסמכי המכרז(: 

 ₪ )לא כולל מע"מ(.  4,000,000 -לפחות פרויקט אחד, שהיקפו לא פחת   מ -

 כולל מע"מ(.₪ )לא    2,000,000-כל אחד מהם  לא פחת  מלפחות שני פרויקטים, שהיקף   -

₪ )לא כולל מע"מ(,  בכל אחת  5,000,000 -יע מחזור כספי שנתי ממוצע שאינו קטן מלמצ 4.6

)עד וכולל(. על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח התצהיר  2019 – 2016משנים 

 אמור.המצורף כנספח לתנאי מכרז בדבר היקף מחזור כספים מצטבר כ

 

מובהר בזאת, כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו, וכי לא ניתן 

לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף, אשר אינו המציע עצמו, לרבות 

חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר, הקשור בדרך כלשהי למציע, למעט גוף אשר בוצע לגביו 

, טרם המועד האחרון להגשת 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 323יע, לפי סעיף עם המצ מיזוג

 הצעות למכרז זה.  
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 הגשת מידע על ידי המציע .5

 המציע יגיש למכללה בכתב, בין היתר, את המידע הבא על מנת להוכיח עמידתו בתנאי הסף:

דת נוטריוני, מאומת כדין, של תעו העתק – 4.1 להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.1

 התאגדות/תעודת עוסק מורשה בתוקף.

 תצהיר וכן אישור על ניהול ספרים בתוקף. - 4.2 להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.2

העתק נוטריוני, מאומת כדין,  של תעודת  – 4.4ותנאי סף  4.3 להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.3

 רישום בתוקף למועד הגשת ההצעה.

 .המציעתצהיר   - 4.5 להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.4

 אישור רואה חשבון. - 4.6 חת עמידתו בתנאי סףוכלה 5.5

 יש להגישם בהתאם לנוסחים כאמור. –ככל שמצורפים למכרז נוסחי תצהירים/אישורים  5.6

 על המציע לצרף להצעתו פרטי פרויקטים 4.5 על דרישת הסף המפורטת בס"ק בנוסף 5.7

דובר מ כייובהר, תנאי הסף. ל 4.5הכספי תואם את המפורט בסעיף , שהיקפם נוספים

. המכללה תהיה רשאית להשתמש ברשימת פרויקטים נוספים מעבר לרשום בתנאי הסף

 במידע זה לצורך קבלת חוות דעת נוספת על המציע. 

 

 סיור קבלנים חובה .6

מפגשים עם מציעים וסיורים עימם באתר הפרויקט במכללה בצפת, יתקיימו במועדים,  6.1

הפרטני, כולל ציון פרטים  לסיור להירשםשיתואמו באופן אישי עם המציעים. בקשה 

.  ניתן גם  להירשם טלפונית אצל safia@zefat.ac.il  מלאים ליצירת קשר, יש לשלוח למייל

לם האחריות המלאה בכל הקשור לתיאום ו, א04-6927726הגב' גילה מורדוך בטלפון מס' 

 בלבד.על המציע טלפוני כאמור תחול 

השתתפות נציג מטעם המציע במפגש כאמור הנה חובה, אך בכל מקרה רשאית המכללה,   6.2

 לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל גם הצעה ממציע, שלא נכח בסיור. 

בסיור הקבלנים/המציעים יוצגו: המיזם, מיקום ביצוע העבודות, דרכי גישה, תנאי האתר  6.3

 ועוד.

נכחו בסיורים כאמור, ואשר מסרו למכללה מציעים, שיופץ רק להסיור, אם יופץ,  רוטוקול  פ 6.4

פרטי קשר לעניין מכרז זה. סיכום/פרוטוקול  זה  יהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי 

. סיכום זה בלבד ייחשב כאסמכתא ויש לצרפו למסמכי ההצעה כשהוא חתום כדין המכרז

 חייב.ייחשב כמ ר בע"פ לאלמידע, שנמסר במהלכו של הסיור. כל מידע אחר, שיימס

mailto:safia@zefat.ac.il
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  השתתפות: דמי תשלום .7

 המכללה של האינטרנט באתר בלבד לעיון יועמדו ,התכניות למעט ,המכרז מסמכי  7.1

 אתר)להלן:" "במכללה אודות"/"מכרזיםל:" להיכנס יש , www.zefat.ac.ilבכתובת:

 .אינטרנט"(ה

 )לא ש"ח 000,1 של בסכום  המכרז הפקת הוצאות םבתשלו מותנית במכרז ההשתתפות 7.2

 מדיה  גבי  על  הכמויות  כתבו  המכרז  מסמכי  קבלת  ."(השתתפות  דמי)להלן:"  ,מע"מ(  גובים

 להלן. כמפורט המכללה במזכירות תשלום אישור הצגת לאחר תתאפשר מגנטית

 הבהרה )שאלות המכרז חוברת על  הנוסף החומר כל את להדפיס המציע שעל יובהר 7.3

 להצעתו.  ולצרפם האינטרנט באתר  שיופיע כפי דכונים(עו

 באתר אשראי בכרטיס תשלום באמצעות יעשה ,הנ"ל במכרז ההשתתפות דמי תשלום 7.4

 ליום נכון המציע ע"י משוכה המחאה מסירת באמצעות או המכללה של האינטרנט

 טל' ,כספים במדור ,בלבד למוטב מוגבלת ,צפת האקדמית המכללה לפקודת ,מסירתה

 באי תחולל ההמחאה  שבו  במקרה  כי  יובהר .צפת  7  ירושלים  רח'  ,04-6927720/1  לבירורים

 סכום  מכך.  המשתמע  כל  על  ,ההשתתפות  דמי  תשלום  כאי  בכך  יראו  שהיא  סיבה  מכל  פירעון

 זה. בעניין המכללה כלפי טענה כל תהא לא ולמציע ,אופן בשום יוחזר לא זה

 המכרז לגבי והבהרות פניות .8

 הגשת לפני לקבל יהיה ניתן המכרז למסמכי והבהרות נוספים הסברים בלתקל פנייה 8.1

 להעביר ניתן  .לעיל 2 בסעיף "תאריכים ריכוז טבלתב" המפורט האחרון למועד עד ההצעה

 טלפון 'סמ .safia@zefat.ac.il במייל  , ארבל צפי הגב' לידי  למכללה בלבד בכתב שאלות

מובהר  טלפונית. נוסף מידע כל יינתן לא בלבד.  המייל קבלת אישור לצורך 04-6927726 :

בזאת כי המכללה תענה לשאלות ממציעים אשר רכשו את מעטפת המכרז בלבד, לא תנתן 

מעטפת המכרז, למעט שאלות המתייחסות כל תשובה לשאלה מגורם אשר לא רכש את 

 לתנאי הסף בלבד.

 אחראי יהא לבדו המציע זה. מועד לאחר שיגיעו הבהרה שאלות על תענה לא המכללה

 האמור. למועד עד התקבלו אכן ההבהרה שאלות כי ,לוודא

  חלק  על  לענות  רשאית  והיא  אליה  שיופנו  הבהרה  שאלות  על  לענות  מתחייבת  אינה  המכללה 8.2

 ספציפיות. שאלות על חלקי באופן לענות או השאלותמ

 בקשר  המכללה  ידי  על  ייערכו  אשר  תוספת  ו/או  עדכון  ו/או  תיקון  ו/או  וישינ  ו/או  הבהרה  כל  8.3

 באתר רק יפורסמו ,במכרז משתתפים לשאלות כמענה ו/או מיוזמתה ,המכרז עם

 אודות"/"מכרזים"ל:" להיכנס יש ,  www.zefat.ac.il : בכתובת המכללה של האינטרנט

 תיקון ו/או שינוי בכל להתעדכן המלאה האחריות חלה המציע עלו ,פתוחים" "מכרזים/

 להגשת האחרון המועד לפני ,למכרז תוספת או שינוי כל האינטרנט. באתר המפורסם

 ידי על ייעשה ,מציעים של הבהרה שאלות בעקבות ובין המכללה ביוזמת בין ,ההצעות

 המציעים. את ויחייב ,דעתה שיקול לפי ,המכללה

http://www.zefat.ac.il/
mailto:safia@zefat.ac.il
http://www.zefat.ac.il/
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 ,ידם  על  חתומות  כשהן  ,להצעתם המציעים  ידי  על  יצורפו  שינוי  והודעות  הבהרות  ,תשובות  8.4

 ההצעות. הכנת בעת בחשבון ונלקחו הובנו ,ידם על התקבלו אכן הללו כי לאישור וזאת

 המציע. מהצעת נפרד בלתי חלק יהוו ,כאמור שינוי והודעות הבהרות ,תשובות

 ניתנה אם אלא ,המכללה של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי ,מובהר ספק הסר למען  8.5

  .המכללה נציג ידי על בכתב/בדוא"ל 

 ההצעה הגשת אופן .9

 טבלתב"  המפורט  המועדמ  יאוחר  לא  המכרזים"  "תיבת  -ל  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד 9.1

תיפסל   זה למועד עד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .לעיל 2 בסעיף תאריכים ריכוז

 !על הסף

עה אחת בלבד. ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע אשר יגיש יותר להגיש הצ מציע רשאי 9.2

 מהצעה אחת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

בשני עותקים )מקור יש להגיש את ההצעה בשפה העברית כשהיא חתומה, מלאה ושלמה  9.3

 והעתק(.

ק המקורי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז לרבות מסמכי הבהרות, ככל שיהיו. העות

 יסומן כ"מקור" וההעתק יסומן כ"העתק" ויהא זהה למקור.

 במכרז.יש להגיש את מסמכי המכרז על נספחיהם עפ"י סדר הופעתם  9.4

יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד מעמודי ההצעה ולהוסיף חותמת, במקומות בהם  9.5

 נדרשת חתימה מלאה יש לחתום ולהוסיף חותמת.

יש למלא אך ורק באמצעות באמצעות עט, לרבות חתימות,    במקומות בהם נדרש מילוי ידני 9.6

 עט.

ניתן להדק את כל  אין לכרוך את ההצעה בשום צורה )כריכה בחום, ספירלה וכיו"ב(, 9.7

 המסמכים יחד באמצעות הידוק ע"י סיכת שדכן בפינה הימנית העליונה. 

סגורות מעטפות פנימיות  3ההצעה תוגש במעטפה חיצונית אחת סגורה היטב ובתוכה  9.8

להלן. על המעטפה לא יהיו כל סימני  9.8.3 –ו  9.8.2,  9.8.1ורט  בסעיפים  היטב כמפ

 ".  04BD/20זיהוי פרט לכיתוב "מכרז פומבי מס' 

. מובהר (מסמך ח'תכלול רק את ההצעה הכספית )  -  המעטפה הפנימית הראשונה 9.8.1

את הצעת  כי יש להוריד קובץ תמחור בפורמט אקסל מאתר המכללה, למלא עליו

עותק מודפס של האקסל חתום +  Disk On Keyולהגישו על גבי המציע 

המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא עליה סימני  .בחותמת+חתימת המציע

 . "1מעטפה   -  04BD/20מכרז פומבי זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: "
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מך )למעט מס  המסמכים האחריםשאר  תכלול את כל    -  המעטפה הפנימית השנייה 9.8.2

בשני עותקים  ( הכל יוגשוערבות הצעה יוגש במעטפה נפרדת כאמור לעיל ח' אשר

"(. המעטפה תהיה העתקר" ועותק נוסף זהה יסומן "מקו)עותק אחד יסומן "

מכרז פומבי מס' סגורה היטב ולא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב:  

04BD/20-  2 מעטפה ." 

 ערבות ההצעה המקור ל אתכלות -שלישיתהמעטפה הפנימית ה 9.8.3

 יש להקפיד: 9.9

( ולא לציין את מסמך ח'לציין את הצעת המחיר רק בטופס ההצעה הכספית ) 9.9.1

 במסמכי המכרז האחרים ולו ברמז!הצעת המחיר 

 ההתקשרות. חוזהלא לציין את עלויות ההצעה על גבי  9.9.2

( לתוך המעטפה הפנימית השנייה מסמך ח'לא להכניס את ההצעה הכספית ) 9.9.3

 עטפה סגורה היטב ולא גלויה. רק למעטפה החיצונית כשהיא בתוך מ אלא

כי המכרז ומצורפים אליה על המציע לוודא כי ההצעה המוגשת על ידו כוללת את כל מסמ 9.10

 כל המסמכים כנדרש והיא חתומה כנדרש.

בתיבת במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!(  את המעטפה הסגורה יש להפקיד 9.11

 .צפת  11רח' ירושלים    –מוד ללשכת מנכ"ל המכללה, מען המכללה  מת בצהממוקהמכרזים  

 לעיל.  2עד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין בסעיף 

מזכירת המנכ"ל )הגב' סמדר פרג'ון( על המציע לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה ע"י  9.12

בטרם וצוינו על גביה תאריך ושעת הגשת ההצעה, או מנהלת הרכש )הגב' צפי ארבל( 

 הפקדתה בתיבת המכרזים.

לתשומת לב המציעים, במידה שכמות המסמכים רבה, באופן שאינו מאפשר הכנסת שתי  9.13

ות לתוך מעטפה חיצונית, אזי ניתן להגיש בנפרד כל מעטפה ולהכניסן בנפרד לתוך המעטפ

תיבת המכרזים. במידה שבשל כמות החומר לא ניתן להכניס אחת או יותר מן המעטפות 

 . לעיל 9.12הגורמים הרשומים בסעיף תיבת המכרזים, יש לפעול עפ"י הנחיות לתוך 

 להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית המכללה 9.14

 תפורסם.  כך  על  שהודעה  ובלבד  ,הצעות להגשת האחרון  המועד חלוף לפני  עת  בכל  ההצעות
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 ערבות הצעה .10

דה כבטחון לקיום ההצעה מחברת הביטוח אוטונומית וצמוהגשת ערבות בנקאית או ערבות   10.1

 "(. ערבות ההצעה)להלן: " ₪ 100,000ע"ס 

לעיל, בדיוק עפ"י הנוסח  10.1המציע יגיש את ערבות ההצעה, כאמור בתנאי מקדמי  10.2

 המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז.

)בשלב  מפורש מראש טרם הגשת ההצעה ע״י המציעשינוי בנוסח הערבות, ללא אישור  10.3

 .מהמפורט בנספח ו', יביא לפסילת ההצעה ,השאלות והתשובת במכרז בלבד(

והיה אם בחירת ההצעה הזוכה   30.11.2020ערבות לקיום ההצעה תהא בתוקף עד לתאריך    10.4

 תארך מעבר למועד האמור, יידרש המציע להאריך את תוקף הערבות. כמו כן אם בחירת

להלן, מובהר שהודעה על הארכת 16.1סעיף הצעת הזוכה תארך מעבר למועד המפורט ב

להלן מהווה לעניין זה גם הודעה על הארכת תוקף הערבות 16.1תוקף ההצעה כאמור בסעיף   

)חמישה( ימים  5ועם קבלת ההודעה יהיה על המציע להאריך את הערבות בהתאם, בתוך 

 מיום הדרישה.

ע לא יעמוד בתנאים ו/או תוחזר למציע אשר הצעתו תדחה, אולם, אם המציערבות ההצעה   10.5

להלן, ערבות  11.2ש במסמכי המכרז או לפי כל דין כמפורט בסעיף בהתחייבויותיו כנדר

 ההצעה תחולט כפיצוי, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.

למציע אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות,  תחזיר המכללה  10.6

יום לאחר פתיחת   120ההצעה ולא יאוחר מאשר    את ערבות ההצעה, עם  ההודעה על דחיית

 ההצעות.

אזי מציע   –אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והמכללה תבקש את הארכת הערבויות   10.7

 שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו.

 הערבות חילוט תנאי .11

 ערבות  חילוט על ותורלה רשאית תהיה המכרזים ועדת ,לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי  11.1

 שתידרש מבלי וזאת ,מראש ומוערך קבוע מוסכם כפיצוי ,חלקה או כולה מציע של ההצעה

 ובכלל  אחרים  לסעדים  המכללה  זכויות  ביתר  לפגוע  ומבלי  כלשהם  והפסדים  נזקים  להוכיח

  דין. בכל לאמור ובנוסף בהתאם והכל ,הממשיים נזקיה את לתבוע זה

 זאת  ,ההצעה  ערבות  את  לחלטו  המציע  הצעת  את  לבטל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המכללה 11.2

 הזדמנות למציע שנתנה אחרי זאת כל ,אחרת הצעה וקבלת ההצעה קבלת ביטול לרבות

 מאלה: אחד בו התקיים אם ,טענותיו את להשמיע

 כפיים. ניקיון בחוסר או בתכסיסנות ,בעורמה המכרז במהלך נהג הוא   )א(

 מדויק. בלתי מהותי מידע או מטעה מידע םרזיהמכ לוועדת מסר הוא   )ב(

 ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא   )ג(

 במכרז.
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 תנאי שהן במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הואו במכרז כזוכה שנבחר לאחר  )ד(

 נדרש מךסמ כל או חוזהה על יחתום לא הזוכה. עם המזמינה של התקשרות ליצירת

 ביטוחים קיום על אישור ימציא לא ו/או חוזהה לקיום ערבות ימציא לא ו/או אחר

 הודעת קבלת מיום ימים 7 תוך ,)מסמך ב' נספח ד'( לחוזה המצ"ב לנספח בהתאם

  המכללה. ידי על יקבע אשר אחר זמן תוך או ,נתקבלה הצעתו כי המכללה

  ביטוח .12

את אישור   לביצוע העבודה,  קבלת הודעת הזכייהעם    ,הקבלן הזוכה יהיה חייב למסור למכללה

 הרצ"ב: ד'נספח  ב'הבאים ובכפוף למסמך  חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים 

גבול צד שלישי ב יטוחכוללת בה שווי העבודה, במלואפוליסה לביטוח עבודות קבלניות,  12.1

₪ לנפגע,  ₪20,000,000 וביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של  10,000,000 של אחריות

 למקרה ולתקופת הביטוח

 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית. 12.2

 פוליסה לביטוח חבות המוצר. 12.3

המזמינה תהיה אחת המבוטחים הפוליסות אלה, והן תכלולנה סעיף אחריות צולבת וסעיף  12.4

 יבוב.שויתור על זכות 

 העבודה בביצוע תנאים .13

 והרשאה מקצועית יכולת ,ניסיון ,עדי בעל להיות הזוכה על ההתקשרות תקופת כל במהלך 13.1

 העבודות. לביצוע כדין

 ףיקהה את לשנות רשאית תהיה המכללה כי יובהר ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 13.2

 משנה קבלני ע"י נהבוצעת חלקן או מסוימות עבודות כי להורות ו/או ותהעבוד של הכולל

 המכללה. ע"י שיועסקו

 כל ולהוראות ונספחיו חוזהה ולתנאי המכרז לתנאי בהתאם העבודות את לבצע הזוכה על 13.3

 המכללה. של המלא רצונה ולשביעות גבוהה מקצועית ברמה הכל ,דין

ועבודות   פעיל  בקמפוס  מתבצעות  העבודות  כי  בכך  התחשבות  תוך  העבודות  את  יבצע  הזוכה 13.4

 .קבלניות נוספות ע"י קבלנים אחרים בחלקה

 ובעלי אחראים ,מיומנים שירות נותניעובדים/ מעסיק הינו כי לכך מתחייב הזוכה המציע 13.5

 פועל הוא וכי המכרז נושא העבודות לביצוע הנדרשת ובכמות המתאימים האישורים

 לתנאי בהתאם – כדין זרים עובדים ומעסיק לעובדיו מינימום שכר לתשלום לחוק בהתאם

 .ב' נספח מסמך א'כ ומסומן המצ"ב התצהיר על לחתום המציע על ,ציבורי גוף עם לעסקה

ממנהל  ובכתב מראש אישור קבלת לאחר תעשה באתר הזוכה מטעם משנה קבלן העסקת 13.6

זכאי לא לאשר קבלן משנה המוצע ע"י הא י מנהל  הפרויקט, הפרויקט מטעם המכללה

  .והחלטתהקבלן הזוכה מבלי הצורך לנמק את 
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 והגשתם  המכרז מסמכי .14

 כוללים: "המכרז מסמכי"  14.1

 בהם. הנדרש מסמך וכל נספחיו על זה מכרז  14.1.1

 צורפו(. אם ,ושרטוטים תוכניות )לרבות נספחיו על חוזה 14.1.2

 יהיו(. )אם הבהרה לשאלות בכתב תשובות  14.1.3

 יהיה(. )אם מציעים מפגש פרוטוקול 14.1.4

 ההצעה. להגשת מעטפה 14.1.5

 קבלן.ל שתמסר אחרת אלקטרונית מדיה כל או קיי און דיסק 14.1.6

 בלבד. הצעתו הגשת לצורך עלמצי מושאלים והם המכללה רכוש נםיה המכרז מסמכי 14.2

 להשיב  המציע  על  הצעתו.  הגשת  מלבד  המכרז  במסמכי  שימוש  כל  לעשות  רשאי  אינו  המציע

 הצעתו  להגיש  בחר  אם  בין  ,ההצעות להגשת  האחרון  למועד  עד למכללה  המכרז  מסמכי  את

 לאו. אם ובין

 לעיון  שיםמשמ  שיוצגו(  )ככל  המכללה  של  האינטרנט  באתר  המכרז  מסמכי  כי  ,בזאת  מובהר 14.3

 מסמכי את לקבל המבקש מציע במכרז. ההצעה הגשת לצורך בהם להשתמש ואין בלבד

  זה. מכרז לצרכי ,עימו הקשר פרטי את למכללה ימסור ,המכרז

 ,המכללה ידי על לו שנמסרו ,"המכרז מסמכי" גבי על גישהי ,הצעתו להגיש המבקש מציע 14.4

 התניה  ו/או  הסתייגות  ו/או  השמטה  ו/או  שינוי  ו/או  תיקון  כל  המודפס  בניסוחם  לבצע  מבלי

 יתר עם יחד להכניסם ,המכרז ממסמכי אחד בכל עמוד כל בתחתית לחתום תוספת. ו/או

  ההצעה. מעטפת את ולסגור ההצעה. למעטפת ,זה במכרז כאמור הדרושים המסמכים

 סגירת ,המציע פרטי מילוי ,למעטפה הנדרש החומר כל הכנסת על להקפיד המציע על 14.5

 המכרזים לתיבת והכנסתה המכרז פרטי את המעטפה גבי על רישום ,כראוי טפההמע

 המכרז  מספר  מלבד  ההצעה  מעטפת  גבי  על  דבר  לסמן  או  לכתוב  אין  לעיל.  9.8  בסעיף  כאמור

 המכרז. ונושא

 הגשת מועד גביה על וצוין המכללה בחותמת הוחתמה הסגורה המעטפה כי לוודא יש  14.6

 המכרזים. בתיבת הפקדתה בטרם ,ההצעה

 לעיל  2  בסעיף   כמפורט  ובמועד  במקום  ,לכך  המיועדת  לתיבה  הצעתו  את  להכניס  המציע  על 14.7

 בדואר ,בדואר ,בפקסימיליה הצעות לשלוח אין זה. למכרז "תאריכים ריכוז טבלתב"

 הסף. על תפסל - כאמור שתשלח הצעה אחרת. דרך בכל או אלקטרוני

 התוכניות למעט ,במלואם המכרז מסמכי לכ את להחזיר יש מקרה בכל כי ,בזאת מובהר 14.8

 עצמן.
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 הכמויות כתב מילוי אופן .15

 .ד' מסמך – הכמויות כתב גבי על תוגש המחיר הצעת 15.1

 כל את הכוללים ,וקבועים סופיים מחירים הינם המציע ע"י שיינתנו ההצעה מחירי 15.2

 זה. מכרז נשוא הנדרשים השירותים של הנלוות ההוצאות

 ."(דיסק)להלן:"  קיי  און  דיסק  גבי  על  המכרז  של  רוכש  לכל  רמסיי  המכרז  של  הכמויות  כתב 15.3

  .בינאריתת תוכנ באמצעות הדיסק  גבי על ממוחשב באופן הכמויות כתב את ימלא המציע

 המחיר  .הדיסק  גבי  על  המתאימים  השדות  מילוי  באמצעות  היחידות  מחירי  את  להקליד  יש

 ידי על שניתנו המחירים בוריח ידי על ,תוכנהה באמצעות יחושב ההצעות של הסופי

 הנדרש הפריטים במספר מוכפלים כשהם הכמויות בכתב ופריט פריט כל עבור המציעים

 )הכמות(.

 המכפלות את הכולל תדפיס להוציא יש –הדיסק גבי על ההצעה הכנת השלמת לאחר 15.4

 ההזמנה. מסמכי כלל על הנדרשת לחתימה בהתאם התדפיס על ולחתום והסיכומים

 הכספית ההצעה מחירי את כולל אוכשה הדיסק את הן לצרף יש ההצעה תהגש במסגרת 15.5

 כל גבי על וחתום הכספית ההצעה מחירי את כולל כשהוא הכמויות כתב של תדפיס והן

 .עותקים בשני ,עמוד

 המחירים  לבין  המגנטית  במדיה  שהוקלדו  המחירים  בין  סתירה  של  במקרה  ,ספק  הסר  למען 15.6

 התאמה אי של מקרה ובכל ,בתדפיס המחירים יקבעו ,םהחתו הכמויות כתב של בתדפיס

 תוצאת תיקבע ,הכמויות בכתב הפרטניים הסעיפים סכומי תחשיב לבין הריכוז דפי בין

  הפרטניים. הסעיפים סכומי של התחשיב

 הטעות. את לתקן רשאית המכללה תהא ,חשבוניות טעויות או סופר טעויות בהצעה נתגלו 15.7

 למציע. רמסתי הטעות תיקון על הודעה

לאחד או יותר  במחיר ינקוב לא אשר מציע בשלמותו. הכמויות כתב את למלא יש 15.8

 מדובר  אם  תיפסל.  ההצעה  מהותי  בסעיף  מדובר  אם  ,הכמויות  בכתבמהסעיפים המפורטים  

תמחור הפריט החסר יושלם בהתאם להצעה המיטבית שניתנה לפריט   ,מהותי  שאינו  בסעיף

 הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתונה  ,לאו  אם  מהותי  בסעיף  מדובר  האם  ההחלטה  כי  יובהר  .החסר

 המכרזים. וועדת של

 מבוטל 15.9

 ,כאומדן ניתנו הכמויות בכתב הרשומות הכלל מן יוצא ללא הכמויות כל כי בזאת מודגש 15.10

 על ייעשה הזוכה למציע התשלום וכי למיניהן רשימות על המבוססות כמויות אותן כולל

 המפורטות המדידה לשיטות בהתאם העבודה הלךמב שתערכנה מדויקות מדידות סמך

 המכרז. במסמכי
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 ההצעות תוקף .16

 להגשת  האחרון  המועדמ  יום  ,(עשריםו  )מאה  021  במשך  לפחות  בתוקף  תהיה  המציע  הצעת 16.1

 ,תתקשר( )אם כלשהו מציע עם חוזהב תתקשר שהמכללה לאחר גם כי מובהר ההצעות.

 ,זכו  ולא  זה  מכרז  פי  על  שהוגשו  הצעות  קעופי  לא  ,נדחתה  הצעתו  כי  מהמציעים  למי  ותודיע

 שני זוכה לבחור חייבת( לא )אך רשאית תהא המכרזים ועדת האמורה. התקופה במשך

 הלאה וכן השני או הראשון הזוכה עם ההתקשרות חוזהש למקרה ,הלאה וכן שלישי וזוכה

 תחילתו. םמיו חודשים 3 בתוך המכללה ע"י יבוטל או ,שהיא סיבה מכל ,לפועל ייצא לא

 כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת תהיה ,האמור המועד בחלוף

 הסכמתו. את לכך נתן שהמציע ובלבד לעיל

 יהיה ,יסתיים לא הזוכה בחירת הליך אם ,לעיל 16.1 בסעיף האמורה התקופה תום לאחר 16.2

 למנכ"ל  לידי  ידו  לע  תשלח  כאמור  הודעה  הצעתו.  ביטול  על  למכללה  להודיע  רשאי  מציע  כל

 בדו"אל. ו/או בכתב המכללה

 על המכללה מנכ"ל ידי על בכתב אישור מתן ממועד החל תוקף יהיה הביטול להודעת 16.3

 את  תחייב  כאמור  וקבלתה ההצעה  את  לקבל  המכללה  רשאית תהא  זה  למועד ועד ,קבלתה

 כלפי עהתבי או טענה כל לו תהא לא ,לעיל האמור עפ"י הצעתו את המציע ביטל המציע.

 המכללה.

 חליפין שער או מדד לכל צמודים יהיו לאקבועים ו בהצעתו המציע נקב בהם המחירים 16.4

 .כלשהוא

 המכרז מסמכי כלל את והבין קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה תהווה חתומה הצעה הגשת 16.5

 ושלם. מלא באופן ,הסכמתו את להם לתת ובחר

 בחינת ההצעות ואופן שקלולן עפ"י אמות מידה  .17

 דבר המציע ישנה לא ,המציע וחתימת המוצעים ההנחות שיעורי ו/או המחירים לציון טפר 17.1

 בין ,הסתייגות או תיקון ,תוספת ,השמטה ,מחיקה ע"י לרבות ,דרך בכל המכרז ממסמכי

 לפי ,רשאית תהיה המכרזים ועדת – זאת עשה ואם ,נפרד במכתב ובין עצמם במסמכים

 ולראות כאמור שינוי מכל להתעלם או המציע של והצעת את לפסול ,הבלעדי דעתה שיקול

 סעיף  ליד  הנחה  שיעור  ו/או  מחיר  הצגת  אי  של  במקרה  ,מסויגת  בלתי  כהצעה  המציע  בהצעת

  הסעיפים. ביתר כלול המחיר כאילו לראות רשאית המכללה תהיה שהוא כל

 ו/או  ותההצע  ממגישי  לדרוש  המכללה  רשאית  ,כן  לעשות  המכללה  על  חובה  כל  להטיל  מבלי  17.2

 אישורים ו/או נתונים השלמת ו/או נוספים נתונים ,ההצעות בבחינת שלב בכל ,מהם מי

 נוספים פרטים ו/או הקבלנים להצעות הבהרות לקבל ו/או אישורים השלמת ו/או נוספים

 .ההצעות בבדיקת להתעורר שעשויה בהירות אי להסיר כדי ,לנכון שתמצא כפי
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 ההכרעה ,אחרת הצעה כל או  ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכללה  17.3

 מתחייבת אינה המכללה .המכרזים ועדת של הבלעדית והחלטתה דעתה לשיקול נתונה

 בחלקה  הצעה  לקבל  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי רשאית  והיא  ,בשלמותה  כלשהי  הצעה  לקבל

  אחרים. יםקבלנים/ספק ו/או מציעים מספר בין הביצוע את לפצל ואף בסייגים לסייגה או

  

 במכרז המתמודדים עם ומתן משא לנהל זכותה על שומרת המכללה – מו"מ ניהול 17.4

 מתן על הקפדה ותוך בשוויוןהמו"מ יתקיים  ,לצרכיה מתאימות נמצאו שהצעותיהם

 המכרזים. דיני להוראות בהתאם הכול ,ומתן משא עמו שנוהל מי לכל הוגנת הזדמנות

 רשאית המכללה תהיה היתר בין חלקם. ו/או עתםצה תנאי כל לגבי יעשה מו"מ ניהול

 כללית הנחה  מתן לרבות ,להצעותיהם עדכון הצעות להגיש ,יותר או אחד למציע לאפשר

 יתאפשר אם כי ,ספק הסר למען ,בזאת מובהר המקורית. הצעותיהם במחירי הוזלה אוו/

 המציע תא לשחרר כדי העדכון הצעת בהגשת  יהיה לא ,עדכון הצעת להגיש למציע

 תוגשנה ,תתבקשנה אם ,עדכון הצעות המקורית. בהצעתו הכלולות מהתחייבויותיו

 המכללה המכללה. ע"י שיקבע כפי במועד המכרזים לתיבת ותוכנסנה סגורות במעטפות

 בחירתו. לאחר ,הזוכה עם מו"מ לנהל זכותה על שומרת

 להגשת שנקבע ןהאחרו המועד את לדחות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית המכללה 17.5

 כנדרש. הודעה תפורסם ,כזה במקרה ההצעות. פתיחת לפני עת בכל ההצעות

 לפרסם  או ממנו חלקים או זה מכרז לבטל ,שהיא סיבה ומכל שלב בכל ,רשאית המכללה 17.6

 לרבות ,למציעים כלשהו פיצוי בתשלום שתחויב מבלי ,שונה( או זהה )בנוסח חדש מכרז

 או אכיפה סעדי על במפורש בזאת מוותרים המציעים ביותר. הזולה ההצעה בעל המציע

 כאמור. המכרז בביטול ,פיצויים

 המשוערת  עלותו  בדבר  תקציבית  הערכה  לעצמה  קבעה  המכללה  ,לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי  17.7

 אינן  אלו  אם  ההצעות  מן  אחת  אף  לקבל  שלא  הזכות  את  לעצמה  שומרת  והיא  הפרויקט  של

 הבלעדי דעתה שיקול פי על - יבית של המכללהו/או חורגות מהערכה התקצ סבירות

 והמוחלט.
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 :אמות המידה ואופן שקלולן 17.8

 אופן שקלולן יתבצעו  באופן הבא:ו בחינת ההצעות

מיון ראשוני יבוצע על בסיס עמידה בתנאי הסף. הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף   17.8.1

 תפסלנה.  –

"( בו מיון שנין: "רק מציעים שעברו את תנאי הסף יעברו לבחינת האיכות )להל 17.8.2

תבוצע בחינת איכות בהתאם לקריטריונים הרשומים מטה. המכללה שומרת 

דעתה המוחלט והבלעדי, אם לא   לעצמה את הזכות, לבטל את המכרז על פי שיקול

 יימצאו, על פי שיקול דעת המכללה כאמור, מספר מציעים מתאימים.

 ציון הסופיהמ %03 –ניקוד איכות ההצעה  17.8.3

נקודות. הצעה אשר ציון  70כותי המינימלי הנדרש הינו כי ציון האימובהר בזאת 

 נקודות תפסל. 70האיכות שלה יהיה מתחת ל 

 ייקבע ע"י שקלול של שתי אמות מידה:ניקוד האיכות 

 תחום הערכה 
 משקל

 בנקודות 

מיליון ₪  כל אחד )לא  4כמות הפרויקטים בהיקף של מעל  

ונמסרו  2016משנת  כולל מע"מ( שבוצעו על ידי המציע

 5מובהר בזאת כי  ללקוח עד מועד הגשת המענה למכרז זה.

פרויקטים ומעלה ייקבלו את הציון המרבי וכל שאר ההצעות 

 פרויקטים. 5ימדדו יחסית ל 

50 

 50 שביעות רצון לקוחות )ראה התייחסות מטה(

 :שאלון שביעות רצון לקוחות

)שישה(  6ההצעה רשימה של לפחות לצורך ניקוד רכיב זה ימלא המציע בטופס 

)שלושה( לקוחות, אשר עבורם  3שונים עבורם ביצע פרויקטים, מתוכם לקוחות 

במהלך התקופה, )נמסרו ללקוח( , אשר ביצועם הסתיים פיתוח בוצעו פרויקטי

 ז.ועד המועד האחרון  להגשת הצעות למכר 1.1.2016שהחלה ביום 

שיחות טלפון אמצעות לקוחות, בהניקוד יינתן בהתאם למידע שיתקבל מה

שתקיים הוועדה המקצועית במכללה, לפי בחירת הועדה המקצועית ובהתאם 

לשיקול דעתה. לקוחות אלה ייבחרו  מתוך כלל לקוחות המציע, אשר צוינו בהצעת 

האמורה לעיל  המציע לצורך עמידה בתנאי הסף בנושא ניסיון ו/או מתוך הרשימה

בזאת,  ציע אף אם לא פורטו בהצעת המציע. מובהרו/או ללקוחות אחרים של המ

כי אם תעשה המכללה שימוש בזכותה לפנות ללקוחות אחרים של המציע, אשר לא 

 פורטו בהצעה, ייעשה הדבר באופן שוויוני כלפי כל המציעים. 
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ות סעיף זה. אם מובהר בזאת כי המכללה לא תחשב כלקוח "אחר" על פי הורא

ן האיכות פרויקט בעבר, המכללה בלבד תקבע את ציו המציע ביצע עבור המכללה

ין שם המכללה ברשימת הפרוייקטים אותה הגיש של המציע, וזאת גם אם לא צוי

 .המציע

הלקוחות יתבקשו לנקד את ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן,  (1)

, שיבוצע על ידי חברי הועדה להלן 'ז למעט ניקוד הקריטריון הקבוע בסעיף

 עית במכללה:המקצו

 .15% –עמידה בלוחות זמנים  (א)

 . 15% –איכות הביצוע  (ב)

 .15% –שיתוף פעולה והיענות מהירה של הקבלן  (ג)

  – עמידה בהצעה הכספית הזוכה והימנעות מדרישות לא מבוססות  (ד)
15% . 

 .20%   –האם בכוונת הלקוח להעסיק את המציע בפרויקט עתידי נוסף   (ה)

 10% –וטף הקפדה על נושא הבטיחות באתר באופן ש (ו)

 .10% –התרשמות הועדה המקצועית מתוכן השיחה  (ז)

הניקוד בכל קריטריון )למעט בקריטריון שדן בנכונות להעסקה בפרויקט  (2)

 - 5   -שביעות רצון נמוכה מאוד ומסמל  1, כאשר  5 – 1 -נוסף(  יהיה מ 

שביעות רצון גבוהה מאוד; ביחס לקריטריון שדן בנכונות להעסקה בפרויקט 

 בוודאי שכן. - 5 -"בוודאי שלא"  ו  –יסמל  1נוסף,  

 חישוב הציון המשוקלל עבור כל לקוח יבוצע כדלקמן: (3)

 הציון, שיינתן לכל קריטריון, יוכפל במשקל שנקבע לכל קריטריון; (א)

 בוצע סכימה של כל סכומי המכפלות שיתקבלו;ת (ב)

( ותוכפל 5עיל תחולק בציון הניקוד המקסימאלי לכל שאלה )להסכימה   (ג)
 . 100ב 

ציון האיכות יחושב כממוצע הציונים שניתנו למציע על ידי כל הלקוחות  (4)

 .שישאלו

המכללה שומרת על זכותה להיפגש עם לקוחות של המציע, אשר צוינו בהצעת  (5)

לקוחות, אשר תושאלו במסגרת הליך בחינת האיכות, אף אם לא  המציע ו/או

אם לא צוינו בהצעת צוינו בהצעת המציע, ו/או לקוחות אחרים של המציע, אף  

 המציע.

במקרה בו תשובת הלקוח תהיה, כי השאלה אינה רלוונטית או כי אינו מוכן  (6)

ו לפנות או יכול להשיב, רשאית המכללה לפנות לנציג אחר אצל אותו לקוח, א

 .ללקוח אחר, אשר ישיב על כל השאלות
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 מהציון הסופי %07 – ההצעה הכספיתניקוד  17.8.4

ר השלמת בדיקת ע"י וועדת המכרזים רק לאחמעטפת ההצעה הכספית תפתח   (1)

היה מעל איכות התנאים המפורטים לעיל ואך ורק עבור הצעות אשר ציון ה

 נק'.  70

ניקוד ההצעה הכספית של כל הצעה יחושב באופן הבא: ההצעה הכספית  (2)

הנקודות. ההצעות הכספיות  100תקבל את מירב המכרז הנמוכה ביותר לכל 

, ביותר למכרזסי בהשוואה להצעה הכספית הנמוכה  האחרות יקבלו ניקוד יח

 לפי הנוסחה הבאה )בניקוד יורד(: 

 = ציון כספי 
ביותר בש"ח שהוצעה הצעת המחיר הזולה 

  X  100 ע"י מי מהמציעים במכרז

 הצעת המחיר הנבדקת בש"ח
 

 בחירת ההצעה הזוכה 17.8.5

 לכל הצעה יקבע ציון משוקלל סופי המורכב מהנוסחה הבאה:  (1)

x 70%  + ציון מחיר הצעה x 30%ציון איכות = ציון משוקלל סופי 

ביותר תדורג במקום הראשון ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הסופי הגבוה  (2)

 וכל יתר ההצעות ידורגו אחריה בהתאם לניקוד המשוקלל הסופי שהם קיבלו.

 הערות כלליות –בחירת ההצעה הזוכה  17.8.6

כשרה הזולה ביותר, חלק אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה מכללהה (1)

 או כל הצעה שהיא.מההצעה 

בשליטת אישה", כהגדרתו במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק  (2)

, ובלבד שהוגשו אישור רו"ח 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2בסעיף 

 ותצהיר רלבנטי, כנדרש עפ"י חוק זה.

ן שיקול הדעת במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתו (3)

רה של שוויון בהצעות, האם לערוך המוחלט והבלעדי למזמינה, לקבוע, במק

(, או האם לנקוט באופן אחר על מנת Best & Finalות נוסף )הליך התמחר

 להשיג את מירב היתרונות למזמינה.

 אומדן .18

 ,המכרז הצעות להגשת האחרון המועד עד ,המכרזים ועדת ע"י תוכנס המכרזים לתיבת 18.1

 תיבדקנה  ההצעות  "(.אומדן"  )להלן:  הפרויקט  לביצוע  הכספי  אומדן  את  שתכיל  פהמעט

 לאומדן. בהשוואה

 הצעתו כי ,והבלעדי המוחלט דעתה שיקול לפי ,המכרזים ועדת תחליט בו מקרהב 18.2

 מן מהותי באופן נמוכה או גבוהה ,ביותר הגבוה בציון שזכה המציע של הכספית

 המכרז. את לבטל או זו בהצעה להתחשב שלא המכרזים ועדת רשאית תהא ,האומדן
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 המכרז במסמכי העיון זכות .19

 ,גבוהה( להשכלה מוסד של )התקשרויות המכרזים חובת לתקנות )ו( 38 לתקנה בהתאם  19.1

 את לראות אחרים מציעים של פניות שתהיינה ייתכן ,"(התקנות" )להלן: 2010  – תש"ע

 במכרז. הזוכה הצעת

 אחרים למציעים הצגה בפני חסויים שיהיו מבקש שהוא הבהצע פרטים ולמציע במידה  19.2

 ,המכרז לתנאי המצ"ב מסמך א' נספח ה'ב המציע יפרט ,מסחרי או מקצועי סוד מטעמי

 שהסכים כמי ייראה ,אלה פרטים יציין שלא מציע חסויים. בהצעתו פרטים אלו ,במפורש

 בלבד.  המכרזים  ועדת  של  תהא  סעיפים  חיסיון  על  הסופית  ההחלטה  כולה.  הצעתו  לחשיפת

 המקצועית שלהערכתה מסמך כל להציג ,דעתה שיקול עפ"י ,רשאית תהא המכרזים ועדת

 המכרזים חובת חוק בדרישות לעמוד כדי דרוש והוא ,מקצועי/מסחרי סוד מהווה אינו

 דרישות  ,טענות  לו  יהיו  ולא  אין  כי  ,מראש  המציע  ומאשר  מסכים  ,הצעתו  בהגשת  ותקנותיו.

 בנדון. החלטה כל בגין  המכללה כנגד תביעות או

 ומוסכם ברור ,ומקצועי מסחרי סוד מהווה ,ממנה חלק או ,הצעתו כי ציין והמציע במידה  19.3

 והמציע ,האחרים המציעים של בהצעות גם סוד מהווה ההצעה של זה חלק כי ,המציע על

 לכך. בקשר סותרת טענה מלטעון ומנוע מושתק יהיה

 יצורף ,כאמור לעיון לבקשה בתקנות. לקבוע בהתאם למציע הנתונ העיון זכות ,כאמור  19.4

 מע"מ אלל)אג' לעמוד    50עלות סריקה או צילום:    ,₪(  מאתיים)  ₪  002  בסך  תשלום  אישור

 באמצעות יעשה ,הנ"ל התשלום בכך. הכרוכה העלות לכיסוי (מלכ"ר המכללה בהיות

 ,צפת האקדמית כללהמה לפקודת ,מסירתה ליום נכון המציע ע"י משוכה המחאה מסירת

   .כספים למדור ידנית תוגש אשר ,בלבד למוטב מוגבלת

 במכרז כזוכה שיוכרז מציע התחייבות .20

 המכרז למסמכי המצורף חוזהה על לחתום הזוכה יתבקש ,הזכייה הודעת קבלת לאחר  20.1

 )שבעה( 7 תוך וזאת  ,עצמן התוכניות על וכן נוספים העתקים בארבעה ב' כמסמך ומסומן

 ,המכללה החלטת לפי יותר מאוחר במועד או במכרז זכייה על ההודעה מקבלת ודהבע ימי

 מתוקף לגרוע בכדי לעיל באמור אין נוסף. נדרש מסמך וכל האישורים כל את ימציאו

 למכללה. הגיש אותה בהצעה המציע של התחייבותו

 ע"י  חתום  ,חוזהל המצורף  בנוסח  ,ביטוח  עריכת  אישור מכללהל להמציאעל המציע הזוכה   20.2

 בנקאית ערבות למכללה הזוכה המציע ימסור ,חוזהה על החתימה במעמד הביטוח. חברת

 חוזהב  התמורה  מגובה  10%בשיעור    ,חוזהה  עפ"י  התחייבויותיו  לביצוע  וצמודה  אוטונומית

 ב' )מסמך קבלן חוזהל המצורף בנוסח ,"(ביצוע ערבות )להלן:" מע"מ( ללא )  הקבלן עם

  הערבות. של צילום יתקבל לא הפרויקט ביצוע לתקופת .(א' נספח

 שיזכה המציע ידי על ביטוחים לקיום המכללה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת  20.3

 יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל עצמו. חוזהוב חוזהל הביטוח בנספח  כאמור

 לא ההצעה הגשת לאחר לכך. שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניה במסגרת להעלות

 הביטוח. לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה
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 הזוכה  אם  מהזוכה.  הנדרשות  ההתחייבויות  כל  במילוי  מותנית  חוזהה  על  המכללה  חתימת  20.4

 המכללה ,כנדרש ההתקשרות חוזה על יחתום לא או הנ"ל הדרישות כל אחר ימלא לא

  הזוכה. עם ההתקשרות חוזה על לחתום לא הזכות את לעצמה  שומרת

 המכללה ע"י שייקבע במועד ההתקשרות מסמכי על יחתום לא הזוכה ציעשהמ במקרה  20.5

 לא ו/או הביטוח חברת ע"י חתום ביטוחים קיום על אישור המכללה לידי ימציא  לא ו/או

 רשאית המכללה תהא ,דעתה להנחת התחייבויותיו לביצוע ערבות המכללה לידי ימציא

 זכייתו את לאלתר ולבטל כרזמה ערבות את לחלט ,מעיקרה כבטלה ההצעה את לראות

 במכרז.

 על המכללה של החתימה מורשי חתימת עם רק ישתכלל זה מכרז נשוא חוזהשה מובהר 20.6

  .חוזהה

 המכרז ביטול .21

 כלפי כלשהי התחייבות ,בבחינתן או ,הצעות בקבלת או ,המכרז פרסום בעצם יהיה לא  21.1

 ההתקשרות. חוזה םהזוכה/י והמציע/ים המכללה ע"י ייחתם לא עוד כל ,כלשהו מציע

 לצאת או ,ממנו חלקים לבטל או לבטלו או המכרז היקף את לצמצם רשאית המכללה 21.2

 או  ,סבירות  בלתי  יהיו  המתקבלות  שההצעות  במקרה  לרבות  ,שהיא  סיבה  מכל  חדש  למכרז

 תקציב בעיות ,הזמנים בלוחות צפוי בלתי משיבוש כתוצאה או ,הסף בדרישות יעמדו שלא

  באלה. וכיוצא

 את לבטל רשאית תהא המכללה כי ,בזאת מובהר ,דין כל עפ"י ולאמור לעיל לאמור סףנו  21.3

 האלה: מהמקרים אחד בכל גם המכרז

 מהאומדן סביר בלתי או מהותי באופן גבוה או נמוך במחיר הן שהוגשו ההצעות  21.3.1

 ו/או לעבודות וסביר הוגן כמחיר למכללה שנראה מהמחיר ו/או שנערך המקצועי

 רכישת עבור לשלם המכללה נוהגת אותו המחיר על בהסתמך אתוז ,השירותים

 לקבלת שאושרה התקציבית המסגרת ו/או ,זה מכרז נשוא ,והעבודות השירותים

 העבודות. השירותים/ביצוע

 פעלו ו/או מחיר הצעות תיאמו ,חלקם או כולם ,שהמציעים להניח סביר בסיס יש  21.3.2

 כובל. הסדר יצורל  בניסיון

 מרוכשי למי ו/או במכרז המציעים מן למי תהא לא ,המכרז ביטול לע המכללה החליטה 21.4

 מטעמה. מי כלפי ו/או המכללה כלפי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל המכרז מסמכי
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 שני כשיר בחירת .22

 דורגה הצעתו אשר במציע לבחור רשאית תהיה ,הבלעדי דעתה שיקול עפ"י ,המכללה  22.1

  "(.השני הכשיר" )להלן: שני במקום

 לא עמו ההתקשרות ו/או לב בתום שלא ינהג ו/או המכרז בדרישות הזוכה יעמוד לא םא  22.2

 מיום שתחילתה בתקופה המכללה רשאית ,שהיא סיבה מכל יפה תעלה לא או לפועל תצא

 בהתאם אחרת תקופה )או חודשים 3 תום ועד הזוכה עם ההתקשרות חוזה על חתימתה

 ,השני הכשיר עם להתקשר ,הבלעדי הדעת שיקול  עפ"י ,המכרזים(  ועדת להחלטת

 המציע עם במקום ,השני הכשיר של ולהצעתו ההתקשרות חוזהל ,המכרז לתנאי בהתאם

 לפניית לענות מתחייב וזה השני הכשיר אל תפנה ,המכללה כן והחליטה היה הזוכה.

 המציע לנעלי להיכנס הסכמתו אי או הסכמתו על ולהודיעה עבודה ימי 5 תוך המכללה

 לגביהם הכספיים התנאים למעט ,וחלקיו דרישותיו ,תנאיו כל על למכרז הנוגע בכל הזוכה

  שלו. שבהצעתו התנאים יחולו

 כללי .23

 עליהם להוסיף ,ההתקשרות חוזה זה ובכלל המכרז מסמכי את לשנות רשאי אינו המציע 23.1

 וףבג  בין  ,עליהם  להתנות  או  המכרז  במסמכי  האמור  מן  לשנות  או  להסתייג  ,מהם  למחוק  או

 חוזה ייחתם במכרז הזוכה עם שהיא. אחרת דרך בכל ובין לוואי במכתב ובין המסמכים

 הסתייגות. ללא ,המצורף בנוסח

 במסמכי ייעשו אשר תוספת או שינוי ,מחיקה ,השמטה כל כי ,בזה מובהר ספק הסר למען  23.2

 תוספת ידי על בין ,כלשהו מסוג התניה או ,הסתייגות כל או ,מהם באיזה או המכרז

 לכללים בהתאם שלא מילוי וכל ,אחרת דרך בכל או ,לוואי במכתב או המכרז במסמכי

 הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  והכל  ההצעה  לפסילת  לגרום  עלולים  ,לעיל  זה  בסעיף  המפורטים

 ,למציע כך על ולהודיע ,מאלה אחד מכל להתעלם רשאית תהא הועדה המכרזים. ועדת של

 ,שינוי ,השמטה ,תוספת כל כוללת אינה כאילו עציהמ הצעת את יראו ,כן עשתה ואם

 כלשהי. התניה ו/או ,הסתייגות

 בסטייה  שמולאה  הצעה  לפסול  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  ,לעיל  זה  בסעיף  האמור  אף  על  23.3

 את  תואמת  ההצעה  ,הסטייה  אף  על  כי  ,שוכנעה  אם  ,לעיל  זה  בסעיף  המפורטות  מההוראות 

 לב. בתום נעשתה כאמור הסטייה וכי יתמעמש וחד ברורה היא ,המכרז דרישות

 פני על מחיקה קו סימון ע"י תיעשה ,בשגגה ,המציע ע"י שמולאו פרטים של מחיקה כל  23.4

 וחותמת  התאגיד חותמת תוטבע ,התיקון וליד ,בצדו הנכון הפרט ורישום השגוי הפרט

 "טיפקס". באמצעות מחיקות לבצע אין בו. החתימה מוסמכי

 או המציע מהצהרות הצהרה כי ,אחרת בדרך ובין המציע באמצעות בין ,מכללהל התברר  23.5

 ,מדויקים  או  מלאים  ,נכונים  אינם  ,הצעתו  במסגרת  המזמינה  כלפי  המציע  שהציג  אחר  מצג

 כהצעה בהצעה בחרה ואם ,שבידה הערבות את לחלט ,ההצעה את לפסול המכללה רשאית

 הזכייה. את לבטל – הזוכה
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 דבר וכל בו המשפטיות הזכויות ,ההתקשרות חוזה איותדכ את בעצמו לבדוק המציע על 23.6

 להתקשר ואם הצעה להגיש אם בהחלטתו משקל או חשיבות ,המציע לדעת ,לו שיש אחר

 והוא ,חשבונו על ,בעצמו האמור כל את יברר המציע תזכה. שהצעתו במידה המכללה עם

 כך. עקב ,מטעמה מי ו/או המכללה כלפי טענה כל העלאתמ מנוע יהיה

 מציע  ידי  על  תוגש  ההצעה  אחדים.  גופים  או  תאגידים  מספר  של  משותפת  הצעה  להגיש אין 23.7

 המקדמיות הדרישות בכל מלא באופן לעמוד בעצמו המציע על בלבד. ובשמו אחד

 תבחן במכרז להשתתפות המקדמיים בתנאים המציע עמידת המכרז. במסמכי המפורטות

 להסתמך רשאי המציע אין נפרדת. יתפטמש כאישיות ,מציע אותו נתוני פי-על ורק אך

 וכיו"ב ניסיון ,כישורים ,תכונות על במכרז להשתתפות המוקדמים בתנאים עמידתו לעניין

 תאגידים  ,מנהליו  ,מניותיו  בעלי  ,רק  לא  אך  ,לרבות  ,שלישיים  בצדדים  המתקיימים  רכיבים

 עצמו. המציע זולת ,וכיוצ"ב שלו קשורים

 תקציב .24

 בגיוס  מותנים  ,הביצוע  והיקף  לביצוע  המכרז  מסירת  ,הזוכה  בחירת  חראל  גם  כי  ,למציע  מובהר

 ידי  על  הפרויקט  של  ואישורו  הפרויקט  של  ביצועו  לשם  הנדרשים  התקציביים  המקורות  כל  של

 על שומרת המכללה כי ,מובהר ספק הסר למען לכך. המוסמכים הרלבנטיים הגורמים כל

 אי לרבות ,המכרז נשוא ותהעבוד מהיקף 35% עד הביצוע היקף את להגדיל/להקטין זכותה

 תקופת  במהלך  הזוכה  למציע  שיימסר ,העבודה  התחלת  בצו  המפורט  מהפרויקט  חלקים  ביצוע

 ההתקשרות.

 הסבה איסור .25

 ,לאחר להמחות ו/או להסב ו/או להעביר שלא מתחייב ,הזוכה לרבות ,מהמציעים אחד כל  25.1

 ,המכרז מסמכי לפי מזכויותיו זכות כל בעקיפין ו/או במישרין ,אופן ו/או צורה  בשום

 על חובה ו/או זכות כל קבלת לשם אחר תאגיד ליצור או שותף שום לצרף או להוסיף ולא

 . המכללה של ובכתב מראש הסכמתה את כך לשם שקיבל לאחר אלא ,המכרז מסמכי פי

 ,הוללא מתן נימוק להחלטת והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  ,רשאית  תהיה  המכללה  25.2

 ו/או העברה כל לעיל. 25.1 בסעיף כאמור המחאה ו/או הסבה ו/או העברה לאשר שלא

 ומבוטלת בטלה תהיה ,המכללה של אישורה את תקבל שלא ,כאמור המחאה ו/או הסבה

 ,וההתקשרות  המכרז  תנאי  של  יסודית  הפרה  תהווה  והיא  ,תוקף  שום  לה  יהיה  ולא  מעיקרה

  ההשתתפות. ערבות לחילוט הזכות בותרל דין כל לפי סעד כל למכללה ותקנה
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 שונות .26

 אותו בתוך שונות הוראות בין או השונים המכרז מסמכי בין התאמה אי או סתירה כל  26.1

  .המכללה זכויות את או המציע חובות את מרחיב באופן  תפורש ,מסמך

 העדיפות חוזהה לבין המכרז מסמכי בין התאמה אי או סתירה  של מקרה בכל כי יודגש  26.2

 .(ב' מסמך) חוזהל בהתאם תהיה המסמכים ןיב

 הכנת  לשם  למציע  נמסרים  והם  המכללה  של  רכושה  הם  המכרז  מסמכי  כל  כי  ,בזאת  מובהר  26.3

 הצעה. הגשת לצורך שאינו המכרז במסמכי שימוש לעשות אין הצעתו. 

 והעניינים לנושאים הקשור סכסוך בכל המקומית השיפוט סמכות כי מסכימים הצדדים 26.4

 בנצרת.  המוסמכים  המשפט  לבתי  ורק  אך  תהא  ,נספחיו  על  זה  במכרז  הקשורים  או  הנובעים

 והודעות  כתובות .27

 מספר ,שמו ואת במכרז הקשור בכל הודעות קבלת לצורך כתובתו את יציין במכרז מציע  27.1

 לנציג יימסר זה מידע זה. מכרז לעניין המציע נציג של הדוא"ל וכתובת ,ונייד קבוע טלפון

  המכרז. מסמכי שתרכי בעת המכללה

 הנציג על המציע. ידי על שיצוין הנציג עם זה למכרז בקשר המגעים את תנהל המכללה  27.2

 ועד זה. מכרז של פרסומו ממועד החל ,המקובלות העבודה בשעות ,להשגה זמין  להיות

 המכללה תהא ,כאמור זמין המציע נציג היה לא פיו. על ההצעה של תוקפה תקופת לתום

 של תהא למציע הודעה מסירת אי של במקרה המלאה והאחריות ודעההה מחובת פטורה

  בלבד. המציע

 בדואר גם אותה לשלוח המכללה יכולה מסוימת בדרך הודעה תשלח כי נאמר בו מקום כל  27.3

 בדואר  שנשלחה  הודעה  .המכללה  של  ונוחותה  דעתה  שיקול  לפי  ,בדוא"ל  או  בפקסימיליה  או

 בדוא"ל  שנשלחה  הודעה המשלוח. ממועד  עבודה  ימי שני  תוך  ליעדה  הגיעה כאילו  תחשב

 יום שאינו ביום נשלחה )ואם משלוחה ביום ליעדה הגיעה כאילו תיחשב 16:00 השעה עד

 משלוחה(. יום שלאחר הראשון העבודה ביום – עבודה

 

 

 

 רב, בכבוד

 נון-שלומי בן

 מכרזים ועדת ויו"ר מנכ"ל
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 א' נספח

 וןות חתימה ואי חדלות פירעאישור זיהוי בעלים, זכוי

 

 רישיון_____________, מאשר בזאת כדלהלן:אני הח"מ עו"ד/רו"ח _______________ מס' 

הנני משמש כעו"ד / רו"ח של התאגיד / עוסק מורשה  _________________________ מס'  .1

 תאגיד/ עוסק מורשה _____________.

 הינם:מורשי חתימה בשם התאגיד/ עוסק מורשה  .2

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 חתימת __________________ מהם מחייבת את התאגיד/ עוסק מורשה.

הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט 

 "ח.חתום ע"י עוה"ד או רוה

 בעלי התאגיד הינם: .3

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)

 בו, וחוזר חלילה.( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות 2)

( 04BD/20ורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' הנני מאשר בזאת, כי מ .4

 מתוך מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני על מסמכי המכרז:

 ___________________________ א.

 ___________________________ ב.

 ___________________________ ג.

מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אני מאשר בזאת, כי למציע לא  .5

אחר אשר יש בו כדי להעיד על חשש חדלות פירעון של המציע, וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי 

המציע ולא ננקטו נגדו הליכים משפטיים ולא כל נסיבות כגון דא אשר יש בהן להעיד על חשש 

 המשך קיומו של המציע כעסק חי.ל

 

 הערות נוספות:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 ____________ 

 עו"ד/רו"ח 

יתייחס האישור  –וסק מורשה ** הערה: במקרה של מציע שאינו תאגיד אלא אדם שהינו ע

 בלבד. 5 -ו 1פים לסעי
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 נספח ב'

 תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ו/או אי תשלום שכר מינימום

אני הח"מ __________________ ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  .1

 , מצהיר/ה בזאת כדלהלן:האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________, שהוא המציע המבקש להתקשר עם  .2

 "(.המציעעורך הבקשה )להלן: "

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. .3

 התשל"ו , כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבורייםבעל זיקהבתצהיר זה, משמעותו של המונח   .4

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "  1976-

 זה, וכי אני מבין/ה אותו.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל/עוסק מורשה הרשום בישראל )מחק את המיותר(.  .5

 במשבצת המתאימה( X)סמן  .6

רות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שתי עביביותר מ לא הורשעהמציע ובעל זיקה אליו  

( מטעם "מועד להגשה"מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  שכר 

 המציע בבקשה ל___________________________.

בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או   הורשעהמציע או בעל זיקה אליו   

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. נה אחתוחלפה שחוק שכר מינימום 

בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  

ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  ולא חלפה שנה אחת לפחותו/או חוק שכר מינימום 

 ההגשה. 

 אמת.זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל  .7

 

__________________ _______________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת שם תאריך

 אישור עורך הדין

אני הח"מ_______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום ____________ 

ת.ז. ע"י    הופיע/ה ב_________________ מר/גב' ___________________ שזיהה/תה עצמו/ה

מס'_____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

__________________ _______________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך
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 נספח ג'

 תצהיר להוכחת ניסיון המציע ועמידה בתנאי סף 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 

 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה המציע________________ )להלן: "אני הוסמכתי כדין ע"י __ .1

 "(.המכרז)להלן: " 04BD/20למכרז מס' 

המציע ביצע עבודות, השלים את ביצוען  ומסרן למזמין העבודה, כולל סגירת חשבון  הריני להצהיר כי .2

חרון להגשת ההצעות, על ד האלמועועד  1.1.2016  -סופי עם מזמין העבודה, וזאת בתקופה המתחילה  מ

  :פי אחת מהחלופות הבאות )את רשימת העבודות יש לפרט בנספח שיצורף למסמכי המכרז(

  .₪ )לא כולל מע"מ( 4,000,000 -לפחות פרויקט אחד, שהיקפו לא פחת   מ -

 .₪ )לא כולל מע"מ( 2,000,000-לפחות שני פרויקטים, שהיקף כל אחד מהם  לא פחת  מ -

 להלן רשימת הלקוחות בהתאם לנדרש בתנאי הסף:       

שם הלקוח עבורו   מס' 
 בוצעה העבודה

 מהות ומיקום

 העבודה

 היקף כספי

 של העבודה 

 לא כולל מע"מ

 מועד 

 השלמת

 העבודה

 שם איש קשר,

 תפקידו וטלפון
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)שישה( לקוחות שונים עבורם ביצע פרויקטים   6של לפחות  להלן רשימה    .  לצורך ניקוד רכיב האיכות, מובאת3

 3על אלו אשר עבורם בוצעו הפרויקטים, אשר צוינו בתנאי הסף(, מתוכם  נוספים)מדובר בלקוחות 

ללקוח( במהלך התקופה, ביצועם הסתיים )נמסרו ו )שלושה( לקוחות, אשר עבורם בוצעו פרויקטים

 ועד האחרון  להגשת הצעות למכרז:המ ועד 1.1.2016שהחלה ביום 

שם הלקוח עבורו   מס' 
 בוצעה העבודה

 מהות ומיקום

 העבודה

 היקף כספי

 של העבודה 

 לא כולל מע"מ

 מועד 

 השלמת

 העבודה

 שם איש קשר,

 תפקידו וטלפון

      

 

 

 

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 מת.תי ותוכן תצהירי דלעיל א, זו חתימזהו שמי .א

 

__________________ ___________________ ____________________ 

 חתימה וחותמת         שם                  תאריך               

 

 אישור עורך הדין

הח"מ_______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום ____________ הופיע/ה אני 

__________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ב_________________ מר/גב' _

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים מס'_____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת, וכי י

 עשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.הקבועים בחוק אם לא י

__________________ _____________________  ____________________ 

 חתימה וחותמת  מס' רישיון     ריךאת
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 ' דנספח 

 תצהיר המציע על הכנסותיו

 
 .  תאריך:              שם המציע: 

 
 פיתוח כהגדרתם במכרז זהכמות פרויקטי  .1

 
שבוצעו על ידי המציע מיליון ₪  כל אחד )לא כולל מע"מ(  2בהיקף של מעל   כמות הפרויקטים  

יש  ינם: ______ פרוייקטים.הגשת המענה למכרז זה הונמסרו ללקוח עד מועד  2016משנת 

 עד חמישה מזמינים בסה"כ. 3לציין את שמות המזמינים בנספח ג'

 
 הכנסות  .2
 

₪ )לא כולל מע"מ(   5,000,000  -למציע מחזור כספי שנתי ממוצע שאינו קטן מי להצהיר כי  הרינ

 לל(.וכו )עד 2019 – 2016בתחום הבנייה ועבודות תשתית,  בכל אחת משנים 

          

     חתימת המציע                                                                                    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור רואה חשבון

 

"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר המציע)להלן: "             לבקשת 

)עד וכולל(, כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת   2019  –  2016הכנסותיו בכל אחת משנים  

 המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

לים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקוב

שאין בהצהרה הנ"ל הצגה בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון  

 מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

ות את הכנסות לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותי

 )עד וכולל(. 2019 – 2016המציע, בכל אחת משנים 

 

    תאריך: 

           
            

 
 בכבוד רב,

  

 

       

 ____________________________       _____________________________ 

 )חתימה וחותמת רואה החשבון(           שם רואה החשבון                  
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 'ח הנספ

 פירוט סעיפים מהחוזה שהמציע מתנגד לפרסומם 
 

או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז  חוזהמסוימים בככל שמציע מבקש להתנגד לפרסום סעיפים 
שהמציע יצרף להצעתו, עליו להצביע בטופס זה, באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים 

 . שלטעמו עלולים לפגוע בו
ום כחומר חסוי/סודי ויהיו פתוחים לכל ו מחיר אינם ניתנים לרישמובהר בזאת כי תמחיר ו/א

 גורם. 
 

 העילה לאי חשיפתו המסמך מס"ד

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

    חתימה        תאריך    
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 נספח ו'

 הצעה ערבות - בנקאית ערבות נוסח

 

 לכבוד

 צפת האקדמית המכללה

 

 עד סכום לסילוק כלפיכם ערבים אנו         לבקשת

 (                           )במילים:           של לסך

   מאת שתדרשו

 BD04/20 'מס למכרז הצעה לערבות בקשר 

 

 לנמק עליכם להטיל מבלי ,בכתב הראשונה דרישתכם לפי ,הנ"ל הסכום את לסלק מתחייבים אנו

     -ל לעמוד שיכולה ההגנ טענת כל כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם

 כלפיכם. לחיובים בקשר      

 

 בכלל. ועד 30/11/2020 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 

     מאת החוב קיום את לדרוש תחילה חייבים שתהיו כך על מוותרים אנו

 

 

 

      חתימה        תאריך
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 ב'  מסמך

 

 העבודה לביצוע חוזה 

 בנקאית ערבות נוסח - א' נספח 

 השלמה תעודת – ב' נספח 

 ויתור כתב – ג' נספח 

 קיום ביטוחיםאישור על  – ד' נספח 
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   ב' מסמך

 עבודה  לביצוע חוזה

   04BD/20 מס'

 ביום____________ בצפת ונחתם שנערך

 ן י ב

 580362937 ע.ר. צפת האקדמית המכללה

 צפת ,11 ירושלים מרחוב

 ("המזמינהו/או " "המכללה" )להלן:

 לבין

 ח.פ._______________   _________________ בלןקה

 ______________ מהעיר ___________מס'___ מרחוב

 "(הקבלן" )להלן:

  "(;העבודות" )להלן: 04BD/20 במכרז כמפורט עבודות לבצע מבקשת והמכללה  :הואיל

את   התואמות  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  לפי  רשום  קבלן  הוא  כי  מצהיר  והקבלן   והואיל
 נשוא  העבודות  לביצוע  הדרוש  בסיווג  כדין  רשום  הינו וכי  זהודות נשוא הסכם  העב

 ;ובהיקף הצעתו הזוכה זה חוזה

 ויש זה חוזה נשוא העבודות מסוג בעבודות ובקיא מנוסה הוא כי מצהיר והקבלן  והואיל
 היכולת ,המקצועי הידע ,הרישיונות ,האדם כוח ,הציוד ,הכלים כל את לו

 וכל זה חוזה להוראות בהתאם העבודות לביצוע הדרושים והמיומנות הניהולית
 נספחיו; על זה בחוזה הקבוע במועד דין

 ביצוע את לו למסור מעוניין הקבלן של האמורות הצהרותיו סמך על והמזמין   והואיל 
  נספחיו; כל על שלהלן בחוזה כמפורט ,לתנאים ובהתאם בכפוף הכל ,העבודות

 כל על זה חוזה לתנאי בהתאם העבודות ביצוע את עצמו על לקבל כיםסה והקבלן והואיל
 נספחיו;

 

 כדלקמן: הצדדים בין והוצהר הוסכם לזאת אי
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 החוזה. מגוף נפרד בלתי חלק הינו זה לחוזה המבוא .1

 במומחיות לבצען מתחייב והקבלן ,העבודות ביצוע את לקבלן בזאת מוסר המזמין .2

 שהן  כפי  ,בעניין  להוראות  ובכפוף  להלן  המפורטים  החוזה  ינאלת  בהתאם  מירבית  ובמקצועיות

 ועל ,מצורפים שאינם ו/או לחוזה יצורפו אשר או/ו המצורפים ,הבאים במסמכים מפורטות

 ממנו: נפרד בלתי חלק והמהווים להשיגם החובה מוטלת הקבלן

 מחיר. הצעות להציע הזמנה כתב "1-"א' מסמך  2.1 

  בלן.קה הצעת "2-א'" מסמך 2.2 

 הבאים הנספחים את הכולל המצ"ב בנוסח החוזה תנאי "ב" מסמך         2.3

  מהחוזה: נפרד בלתי חלק המהווים

  בנקאית. ערבות נוסח  - 'א נספח

  השלמה. תעודת נוסח  - ב' נספח

  ויתור. כתב נוסח  - ג' נספח

  .נוסח אישור עריכת ביטוחי הקבלן  - ד' נספח

 

 על ,מצורף( )לא הכחול" "הספר – בנין לעבודות הכללי המפרט - ג"" מסמך         2.4

  ביותר. העדכנית בהוצאתו ,פרקיו כל

 מיוחדים. כלליים ותנאים המפרט  -"1-"ג' מסמך 2.5

   מיוחדים. מדידה ואופני המיוחד המפרט   - "2 -"ג' מסמך 2.6

 הכמויות. כתב  - "ד" מסמך 2.7

 התרשימים. ו/או התוכניות ,תכניוהת רשימת  - "ה" מסמך 2.8

  וישנם(. )היה מיוחדים תנאים           "ו" מסמך 2.9

 וישנו(. )היה  והביסוס הקרקע דו"ח -"ז" מסמך 2.10

   .הצעת המציע -"ח" מסמך 2.11 

  ".החוזה" יחדיו: לעיל המפורטים המסמכים כל יכונו להלן
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 בחוזה הקבוע המועד תוך  למזמין ולמסרן העבודות את ולהשלים לסיים מתחייב הקבלן .3

  בעניין.

        בוצעו שהעבודות ובלבד ,בחוזה כמוסכם תמורה עבודותיו ביצוע בגין לקבלן ישלם המזמין .4

  המזמין. של המלאה רצונו ולשביעות החוזה להוראות בהתאם

  לחוזה. בכותרת כקבוע יהיו הצדדים כתובות זה חוזה לצורך .5

 סכסוך ו/או תובענה בכל לדון ובלעדית ייחודית סמכות תהא בנצרת המוסמך המשפט לבית .6

 לסמכותו  המסורים  ספציפיים  בנושאים  למעט  ,זה  לחוזה  הקשור  בכל  הצדדים  בין  יתגלעו  אשר

   זה. חוזה פי על המנהל של העניינית

 

 

 

 

 החתום:  על הצדדים באו ולראיה

 

 

______________________   __________________ 

 הקבלן חותמת + חתימה        המזמין תמתוח + חתימה 

 

 

 החותם:__________ שם .1   החותם:__________ שם .1

 

 תפקידו:_____________         תפקידו:_____________    

 

 החותם:__________ שם .2   החותם:__________ שם .2

 תפקידו:_____________         תפקידו:_____________   
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 הוזהח תנאי

 כללי - א' פרק

  הגדרות

1.  

 ע.ר. צפת האקדמית המכללה  – "המזמין" .1.1

  לפרויקט. ופיקוח ניהולתאום,  שירותי ליתן המזמין ידי על שמונה מי – "המנהל"

 ו/או  המבנה  ביצוע  על  לפקח  המנהל  ידי  על  ,לזמן  מזמן  ,בכתב  שנתמנה  מי  –  "המפקח"
  חלקן. או כולן העבודות

 קבלן  כל  לרבות  ,המוסמכים  ומורשיו  יורשיו  ,שלוחיו  ,נציגיו  תלרבו  ,הקבלן  –  "הקבלן"
 ו/או  העבודות  ו/או  המבנה  בביצוע  מטעמו  ו/או  עבורו  ו/או  בשמו  הפועל  ספק  וכל  משנה

 מהן. חלק כל

 בהתאם להקים או לבצע שיש עבודה כל ו/או מבנה כל– "העבודות"/"המבנה"
 ארעית. עבודה או ארעי מבנה כל לגרוע ומבלי לרבות ,לו והמבוא החוזה להוראות

 יחד ,לעיל המתוארים והעבודות המבנים לכל מתייחסים שלהלן בחוזה אלה מונחים
  והעניין. הדברים הקשר לפי הכל ,יחד ולמבנה לעבודות ומתייחסים ,מהם ,לאחד או

 והכל – בשלבים או בחלקים או הכל– פיתוח ותשתית עבודות ביצוע– "הפרויקט"
 לייעוד בהתאם מושלם הפעלה של למצב והבאתם ,בעניין זמיןמה להוראות בהתאם

  דין. כל להוראות ובהתאם בכפוף ,הפרויקט

 לביצועו  ארעי  באורח  שיידרשו  עבודה  כל  או  מבנה  כל  –  "ארעית  ארעי"/"עבודה  מבנה"
 המבנה. של לביצועו בקשר או

 ביצוע למטרת ,אתר העבודה למקום הקבלן ידי על שסופקו חומרים – "חומרים"
 וכן  –  מוגמרים  בלתי  ובין  מוגמרים בין  –  מוצרים  ,אבזרים לרבות  ,ןוהשלמת  העבודות

 המבנה. מן חלק להיות העתידים ומתקנים ציוד

 הפרויקט. אתר – האתר""

 המזמין. מטעם שמירה בו ויש מגודר שהוא אתר הפרויקט – "סגור אתר"

 המזמין. מטעם השמיר בו ואין מגודר שאינו אתר הפרויקט – "פתוח אתר"

  ולהלן. לעיל  זה מסמך הוראות לפי החוזה תנאי פירושם -"החוזה תנאי"

 הבינמשרדית הועדה בהוצאת בנייה לעבודות הכללי המיפרט – הכללי" "המיפרט
 התכנון מינהל / והשיכון הבינוי משרד ,בינוי אגף / הביטחון משרד בהשתתפות

 במסמכי אחרת צוין אם אלא ,ביותר תהעדכני ובהוצאתו בשלמותו ,ומע"צ וההנדסה
 פרק  כי  בזאת  מובהר  ,ספק  הסר  ולמען  האמור  אף  על  המיוחד.  במיפרט  לרבות  ,ההצעה

 (00  )פרק  בנייה  לעבודות הכללי המפרט של  מחירים  ותכולת מדידה  אופני  ,המוקדמות
 דצמבר ,)מתוקנת( שמינית במהדורה פורסם אשר הפרק הינו זה חוזה מתייחס אליו
 מפנה המוקדמות פרק בו מקום בכל כי ,מובהר עוד המוקדמות"(. "פרק )להלן: 2009

 מדף קבלן ידי על מבנה לביצוע החוזה כ"תנאי הידוע 3210 מדף בחוזה כלשהו לסעיף
 להוראות נעשתה כאילו ההפניה את לראות יש "2005 אפריל ,התשס"ה נוסח 3210

   .3210 מדף בחוזה המוקדמות פרק הפנה אליו לסעיף בהתאמה שלהלן החוזה סעיפי

 ,הנדונה לעבודה המתייחסים המיוחדים התנאים מכלול – המיוחד" "המיפרט
 ,הכללי במיפרט לכתוב משלימות או מנוגדות ,שונות אלו אם בין ,הנוספות הדרישות

 החוזה. ממסמכי אחד לכל ונוספים מיוחדים  תנאים לרבות
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 נפרד בלתי חלק המהווים ,כאחד המיוחד והמיפרט הכללי המיפרט – "המיפרט"
 מהחוזה.

 במבוא מפורטות שהן כפי מהחוזה נפרד בלתי חלק המהוות התכניות – "תכניות"
 אשר אחרת תכנית כל וכן בתכנית/בתוכניות שינוי כל ,לגרוע ומבלי לרבות  ,לחוזה

 ואשר זה חוזה לענין המפקח ידי על או המנהל ידי על בכתב - לעת מעת - אושרה
 )אף החוזה חתימת ממועד החל החוזה קיום תקופת במהלך עת בכל לקבלן התימסרנ

 העבודות של בפועל ביצוע תקופת לסיום ועד בפועל( הפרויקט ביצוע החל טרם אם
   המזמין. רצון ולשביעות מוחלט באופן ,בחוזה הכלולות

 לקבלן המורה ,המזמין ידי על חתומה לקבלן בכתב הוראה – עבודה" התחלת "צו
 המזמין החלטת לפי ,חלקן או כולן ,הפרויקט או העבודות או המבנה בביצוע תחילהל

  בעניין;

 ביצוע עבור לקבלן כתמורה הצדדים בין בכתב שנקבע כפי הסכום – החוזה" "שכר
 להוראות  בהתאם  הנקוב  לסכום  שתיווסף  תוספת  כל  לרבות  ,בחוזה  הכלולות  העבודות

  החוזה. להוראות בהתאם הנקוב וםסכמה שיופחת סכום כל ולהוציא ,החוזה

 הכללי החשב ידי על פעם מידי שיתפרסם בשיעור הריבית – הכללי" החשב "ריבית
 כפי הכללי החשב להנחיות בהתאם שייעשה הריבית חישוב לרבות ,האוצר במשרד

 לזמן. מזמן שיתפרסמו

 במשרד  יהכלל החשב  ידי  על פעם מידי  שיתפרסם  בשיעור הריבית  –  פיגורים"  "ריבית
 להנחיות בהתאם שייעשה הפיגורים ריבית חישוב לרבות ,פיגורים כריבית האוצר
 לזמן. מזמן שיתפרסמו כפי הכללי החשב

 החוזה את רואים פרשנות לצורך החוזה. על יחול 1981 – התשמ"א ,הפרשנות חוק .1.2
  האמור. בחוק כמשמעותו כחיקוק

 

   יומן ניהול -  המפקח של וסמכויותיו תפקידיו

2.   

 החומרים טיב את לבדוק וכן ביצוען על ולהשגיח העבודות את לבדוק רשאי המפקח .2.1
 הוא  רשאי  כן  הפרויקט.  בביצוע  הקבלן  ידי  על  שנעשית  העבודה  וטיב  בהם  שמשתמשים

 ולרבות  הוא והוראותיו המנהל הוראות לרבות ,החוזה הוראות ביצוע אופן את לבדוק
 הקבלן. ידי על ,תהבטיחו ונהלי החוקים ,התקנים כל קיום

 אמצעי  אלא  הפרויקט  ביצוע  על  למפקח   ו/או  למנהל  שניתנה  הפיקוח  בזכות  לראות  אין .2.2
 ישחרר לא האמור הפיקוח במלואו. שלביו בכל החוזה את יקיים הקבלן כי ,להבטיח

  זה. חוזה הוראות למילוי המזמין כלפי מהתחייבויותיו הקבלן את

 והקמת ניהול לצורך המזמין של ונציגיו ועיהמקצ כוחו באי הינם והמפקח המנהל   .2.3
 לביצוע בקשר והתוכניות ההוראות כל עליהן. ופיקוח העבודות וביצוע הפרויקט
 וימונו  היה  –  שימונו  היועצים  ו/או  האדריכל  הנחיות  ו/או  הוראות  זאת  ובכלל  העבודות

 הערות  בלבד.  המפקח  ו/או  המנהל  באמצעות  לקבלן  יימסרו  לפרויקט  המזמין  ידי  על  –
 לפי – ליועצים ו/או לאדריכל יועברו ,אליהן -ותהיינה היה– הקבלן הסתייגויות ו/או

 ,בזאת מובהר ספק כל הסר למען  בלבד. המנהל או המפקח באמצעות בכתב – העניין
   למנהל. ו/או למפקח הכוונה המפקח רשום בו שלהלן זה בחוזה מקום בכל כי

 מידי יירשמו בו "(היומן" )להלן: עותקים בשלושה עבודה יומן ינוהל ,באתר הפרויקט   .2.4
 כי ,המפקח קבע אם אלא ,המוסמך כוחו-בא או הקבלן ידי על הבאים הפרטים יום

 ידו: על ייעשו כאמור הרישומים

 ;העבודות בביצוע המועסקים לסוגיהם העובדים של מספרם )א(



 

 176מתוך   38עמוד 
 

 ;העבודות בביצוע המועסק המכני הציוד )ב(

 ;באתר הפרויקט ריםהשור האויר מזג תנאי (ג)

 היום; במשך שבוצעו העבודות (ד)

 ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו יש הקבלן לדעת אשר דבר כל )ה(
 הפרויקט.

 שניתנו הוראות ביומן לרשום המפקח רשאי ,לעיל 2.4 בסעיף כאמור לפרטים בנוסף .2.5
 יש שלדעתו רחא דבר כל וכן ,הפרויקט ביצוע מהלך בדבר והערות הסתייגויות ,לקבלן

 הרישום. תאריך בציון ,הפרויקט ביצוע במהלך העובדתי המצב את לשקף כדי בו
 ,העבודות  לביצוע בקשר  הערותיו את  ביומן  לרשום  רשאי המוסמך  כוחו-בא  או  הקבלן

 ו/או  שהמנהל  בתנאי  רק  המזמין  את  יחייבו  אלה  רישומים  אולם  ,רישומן  תאריך  בציון
 דרישה אלה ברישום שאין בתנאי ורק להסתייגויות מפורשות בכתב הסכימו המפקח

 הזמנים. בלוח אורכה למתן דרישה ו/או כלשהו לתשלום

 ,המוסמך  כוחו-בא  או  הקבלן  ידי  על  ,בו  הרישום  בתום  ,ייחתם  העבודה  יומן  של  דף  כל  .2.6
 המפקח. ידי על מכן ולאחר

 רשאי  רשא  המוסמך  כוחו-לבא  או  לקבלן  יימסר ביומן  המפקח  מרישומי  חתום  העתק  .2.7
 מסירת  ידי על ,כאמור ההעתק ממסירת ימים 7 תוך ,בו הרשום פרט מכל להסתייג

 או הקבלן הודיע לא ביומן. יירשם הקבלן של הסתייגותו דבר למפקח. בכתב הודעה
 נכונות את הצדדים אישרו כאילו רואים ,כאמור הסתייגות על המוסמך כוחו בא

 ביומן. הרשומים הפרטים

 ,מהם  הסתייג  המפקח  או  המוסמך  כוחו-בא  או  שהקבלן  לאלה  פרט  ,ביומן  הרישומים .2.8
 הכלולות העובדות על הצדדים בין כראיה ישמשו ,לעיל  2.5 סעיף של לסיפא ובכפוף

  בהם.

 עבודה יומן במפעלים ינוהל ,במפעלים מבוצעות החוזה פי-על מהעבודות חלק אם .2.9
 ,העבודה התקדמות מצב את פעם מידי המוסמך כוחו-בא או הקבלן ירשום בו נפרד
 ,יהיו  במפעלים  המבוצעת  העבודה  לגבי  ביומן  הרישומים  שאר  הרישום.  תאריך  בציון

 יחולו לעיל 2.6-2.8 סעיפים והוראות ,לעיל 2.5 בסעיף כמפורט ,המחויבים בשינויים
  זה. קטן בסעיף כאמור היומן על גם

 ,פה  בעל  והן  בכתב  הן  ,המפקח  של  המצטברות  הוראות  או  שהוראה  בדעה  הקבלן  היה .2.10
 ההוראה את הקבלן יבצע לא ,החוזה מהיקף 3%-מ ביותר החוזה מחיר את ייקרו
  כן. לעשות מהמזמין ובכתב מראש אישור לו ניתן ,כן אם אלא

 

 משנה קבלני והעסקת החוזה הסבת

3.  

 להעביר  רשאי  הוא  אין  וכן  ,ממנו  חלק  כל  או  החוזה  את  לאחר  להסב  רשאי  הקבלן  אין .3.1
 המזמין בהסכמת אלא ,החוזה לפי זכות כל לאחר לשעבד או למשכן או למסור או

 ,זה לחוזה בהתאם והתחייבויותיו זכויותיו להעביר רשאי המזמין ובכתב. מראש
 הקבלן. בהסכמת צורך ללא ,משפטי גוף או אדם לכל ,חלקן או כולן

 אלא ,מקצתו או כולו ,הפרויקט של ביצועו את לאחר למסור רשאי איננו הקבלן  .3.2
 ההסכמה אין ,כאמור הסכמתו את המזמין נתן ובכתב. מראש המזמין בהסכמת
 יישא והקבלן ,החוזה לפי והתחייבויותיו מאחריותו הקבלן את פוטרת האמורה
  ועובדיהם. כוחם-באי ,העבודות מבצעי של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות



 

 176מתוך   39עמוד 
 

  המנהל  אם  רק  ממנה  חלק  כל  או  העבודה  ביצוע  את  משנה  לקבלני  למסור  רשאי  הקבלן .3.3
 אישור  ובכתב.  מראש  המוצע  המשנה  קבלן  זהות  ואת  כאמור  העבודה  מסירת  את  אישר

 להפחית ו/או לשחרר כדי בו אין כאמור משנה לקבלני העבודה למסירת המנהל
 המשנה קבלני לכל האחריות במלוא יישא והקבלן ,זה חוזה לפי הקבלן מאחריות
 שיקול  פי  על  המוצע  המשנה  קבלן  לזהות  לסרב  אירש  המנהל  בפרויקט./באתר  ועבודתם

 להוסיף  הקבלן  על  ,כאמור  במקרה  ההחלטה.  את  לנמק  עליו  שיהא  ומבלי  הבלעדי  דעתו
 המשנה קבלן לזהות ,כאמור ,המנהל הסכמת לקבלת עד אחרים משנה קבלני ולהציע
  המוצע.

 ומבלי  לעדיבה  דעתו  שיקול  פי  על  משנה  קבלן/קבלני  החלפת  לדרוש  רשאי  יהיה  המנהל .3.4
 קבלת עם מיד המשנה קבלן/קבלני את יחליף הקבלן הדרישה. את לנמק עליו שיהא

 המנהל הסכמת את שקיבל ולאחר הדרישה ממועד שעות 72-מ יאוחר ולא הדרישה
 קבלן לזהות לסרב רשאי המנהל המוצע. החדש המשנה קבלן לזהות ובכתב מראש

 את לנמק עליו שיהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על וזאת המוצע המחליף המשנה
 עד  מחליפים  אחרים  משנה  קבלני  ולהציע  להוסיף  הקבלן  על  ,כאמור  במקרה  החלטתו.

 בלבד הקבלן המוצע. המחליף המשנה קבלן לזהות ,כאמור ,המנהל הסכמת לקבלת
 מהחלפת כתוצאה ,ייגרמו אם ,שיגרמו בנזקים ו/או בהוצאות ו/או בעלויות ישא

  נה.המש קבלן/קבלני

 

  החוזה היקף

 ,הציוד  ,הכלים  ,החומרים  ,האדם  כח המצאת  לרבות  ,הפרויקט  ביצוע  על חלות  החוזה  הוראות .4
  כך. לשם  הנחוץ ,ארעי ובין קבוע בין ,אחר מרכיב וכל המכונות

 

  מסמכים בין ועדיפות במסמכים סתירות

5.  

 במסמכים  יכלשה  הוראה  לגבי  משמעות  דו  ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל .5.1
 המיוחד  במיפרט  העדיפות  סדר  של  אחרת  קביעה  ובהעדר  ,החוזה  את  המהווים  השונים

 ברשימה נקבע – הביצוע לעניין – העדיפות סדר החוזה ממסמכי אחר מסמך בכל או
 שלהלן:

 לקבלן; בכתב שניתנו או העבודה ביומן הרשומות המפקח הוראות )א(

 תכניות; )ב(

 מיוחד; מיפרט )ג(

 כמויות; כתב )ד(

 מיוחדים; כלליים תנאים )ה(

 מדידה; ואופני כללי מיפרט )ו(

 החוזה; תנאי )ז(

 ;ישראליים תקנים )ח(

 יושלם ,דלעיל מהמסמכים במי מוסדרת שאינה סוגיה ו/או לקונה של מקרה בכל )ט(
 קבלן  ידי  עלהעבודות    מבנה  לביצוע  חוזה  של  האחרון הנוסח  הוראות פי  על החוזה

 .3210 מדף - אלישר מדינת של

 אחריו. הבא שבמסמך ההוראה על עדיפה שלעיל ברשימה קודם במסמך הוראה כל
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 ,החוזה מסמכי יתר ובכל במיפרט מובאים שהם כפי העבודות פרטי של התיאורים
 ביניהם.  סתירה  אין  עוד  כל  ,הכמויות  בכתב  אשר  התמציתיים  התיאורים  את  משלימים

 לבין הכמויות בכתב סעיף בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל
מפרט הטכני לעניין הביצוע קבע הי ,החוזה מסמכי יתר ובכל במיפרט העבודות פרטי

  והתשלום.

 של השונים בפרקים האמור בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל  .5.2
 האמור  עדיף  –  התשלום  לענין  והן  הביצוע  לענין  הן  –  עבודה  אותה  לגבי  ,הכללי  המיפרט

 מסוימת. עבודה באותה הדן הכללי המיפרט בפרק

 חלות אינן ,לעיל כאמור התשלום ולענין הביצוע לענין מסמכים בין העדיפות הוראות .5.3
 ידי על נעשה שתכנונן עבודות ועל הכללי במיפרט כמוגדר פאושל מחיר לפי עבודות על

 הקבלן.

 ההוראות בין משמעות דו ו/או מההתא אי ו/או סתירה  שהוא שלב בכל הקבלן גילה .5.4
 האמור בין לגרוע ומבלי לרבות ,החוזה את המהווים השונים במסמכים המופיעות
 מסמך  ,הוראה  של  הנכון  בפירושם  מסופק  הקבלן  שהיה  או  במפרטים  לאמור  בתוכניות

 הודעה מסר שהמפקח או השמטה או טעות בהם נפלה כי שסבר או מהם חלק כל או
 למנהל  ובכתב  מייד  הקבלן  יפנה  –  החוזה  את  כהלכה  מפרש  הקבלן  אין  שלדעתו  לקבלן
 לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר  ,הצורך  לפי  תכניות  לרבות  ,בכתב  הוראות  יתן  והמנהל  בנושא

 צריך שבגינה עבודה אותה ביצוע את הקבלן יעכב ,המנהל הוראות לקבלת עד לפיו.
 ישא הקבלן המנהל. אותלהור בהתאם ויפעל ימשיך הקבלן כאמור. למנהל לפנות היה

 ,כאמור העבודות בביצוע העיכוב עקב שייגרמו הנזקים ו/או ההוצאות בכל חשבונו על
 כך. בגין נוספת כספית תמורה או פיצוי לכל זכאי שיהיה מבלי וזאת

 

 תכניות אספקת

6.   

 עותק  כל  תשלום.  ללא  המנהל  ידי  על  לקבלן  יימסרו  מהתכניות  אחת  מכל  עותקים  שלושה .6.1
 הקבלן יחזיר ,הפרויקט השלמת עם הקבלן. חשבון על יוכן – לקבלן דרוש יהשיה נוסף

 שברשותו. התכניות כל את למנהל

 .באתר הפרויקט הקבלן ידי על יוחזקו ,מהחוזה חלק המהווה מסמך מכל עותקים .6.2
 בהם ולהשתמש לבדוק רשאים יהיו בכתב ידם על שהורשה אדם וכל המפקח ,המנהל

 סבירה. עת בכל

 ו/או בתוכניות יוצרים זכות ו/או רוחני קניין של ו/או קניינית זכות כל תהיה אל לקבלן  .6.3
   מהחוזה. חלק המהווה אחר מסמך בכל

 

 הפרויקט ביצוע

7.   

 של הוראותיהם כל אחרי זה לצורך וימלא לחוזה בהתאם הפרויקט את יבצע הקבלן .7.1
  והמזמין. המפקח ,המנהל

 ,העבודות  ביצוע  כדי  תוך  ,לזמן  מזמן  ,ןלקבל  להמציא  רשאים  והמזמין  המפקח  ,המנהל .7.2
 ככלולות  תיחשבנה  אלו  הוראות  הפרויקט.  לביצוע  ,הצורך  לפי  תכניות  לרבות  ,הוראות

 לכל זכאי יהיה שהקבלן מבלי ועניין דבר לכל הקבלן את ותחייבנה החוזה בהוראות
 זה. חוזה להוראות ובהתאם בכפוף הכל ,ביצוען בגין אחרת או כספית תמורה
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  תשלומים ולביצוע החוזה לקיום תערבו

 עבודה התחלת צו להוצאת וכתנאי זה חוזה פי-על הקבלן של התחייבויותיו מילוי להבטחת .8
 בנקאית  ערבות  החוזה  חתימת  עם  למזמין  הקבלן  ימציא  ,המזמין  ידי  על  כלשהו  תשלום  ולביצוע

 לחוזה א' בנספח שנקבע המחייב בנוסח – המזמין לפקודת ערוכה ,מותנית בלתי ,אוטונומית
 )להלן:  מע"מ(  כולללא  )  החוזה  מערך  10%  שלשיעור  ב  –הימנו  נפרד  בלתי  חלק  והמהווה  המצ"ב

 )להלן:  למגורים בבנייה תשומה מחירי למדד צמודה תהיה הביצוע ערבות "(.ביצוע ערבות"
 הצעת הגשת ביום הידוע המדד יהיה ההצמדה לחישוב הקובע הבסיסי כשהמדד "המדד"(

 בתוקף  תישאר  שהיא  כך  ,לצורך  בהתאם  ,לפעם  מפעם  יוארך  הביצוע  ערבות  של  תוקפה  הקבלן.
 לחוזה 60 סעיף להוראת בהתאם ,למזמין הקבלן ידי על בדק( )ערבות טיב ערבות להמצאת עד

    בעניין. שלהלן

 

  הודעות מסירת

 לפי השני הצד של למשרדו רשום במכתב תישלח ,זה חוזה עם בקשר אחד צד של הודעה כל .9
 תשוגר או השני הצד של במשרדו ביד תימסר או בחוזה המפורטת השני הצד של הכתובת

  השני. הצד של למשרדו בפקסימיליה

 מסירתה ממועד שעות 72 כעבור ביד שנמסרה כהודעה תיחשב רשום בדואר שנשלחה הודעה 
 רהששוג הודעה מסירתה. במועד שנתקבלה כהודעה תיחשב ביד שנמסרה הודעה בדואר.

  בפקסימיליה. השיגור אישור גבי על המצויין במועד שנתקבלה כהודעה תיחשב בפקסימיליה
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 לביצוע הכנה – ב' פרק

  מוקדמות בדיקות

10.  

אתר  את ,הצעתו הגשת לפני ,ובפירוט יסודי באופן בדק כי ומצהיר מאשר הקבלן .10.1
 ביט את ,הפרויקט לביצוע הנדרשות התשתיות זמינות את ,וסביבותיו הפרויקט

 ,הפרויקט לביצוע הדרושים והחומרים העבודות של וטיבם כמויותיהם את ,הקרקע
 וכן  ,לביצוען  הנדרש  הזמנים  ולוח העבודות  ביצוע  תקופת את  ,למקום  הגישה  דרכי  את

 דרישה  כל  על  בזאת  מוותר  והוא  ,הצעתו  על  להשפיע  העשוי  האחר  המידע  כל  את  שהשיג
   שהוא.  סוג מכל התאמה אי ןגיוב האמור בגין טענה ו/או תביעה ו/או

 אולם  -  נעשו  אם  –  העבודה  לצורך  מטעמו  שנעשו  וסקרים  דוחות  לקבלן  ימציא  המזמין .10.2
 בסעיף כנדרש ,בדיקות בעצמו לבצע עליו המוטלת מהחובה הקבלן את יפטרו לא אלה
  לעיל. 10.1

 ביצוע לצורך וסקרים דוחות לבצע המזמין על חובה להטיל כדי זה בסעיף באמור אין
 והסקרים בדוחות השימוש הקבלן. לידי להמציאם חובה עליו להטיל כדי או העבודה

 כדי באמור ואין בלבד הקבלן באחריות  הינה - לקבלן מזמין ידי על ונמסרו היה –
  המזמין. על בעניין חובה כל להטיל

 הוגנת תמורה מהווה הצדדים בין שהוסכם החוזה שכר כי ומצהיר מאשר הקבלן .10.3
  דעתו. את ומניח החוזה פי ועל בהתאם להתחייבויותיו חיתורוו

 זמנים ולוח ביצוע דרכי

11.   

 תוך  או  ,העבודה  התחלת  צו  הוצאת  מיום  ימים  15  תוך  ,המפקח  לאישור  ימציא  הקבלן .11.1
 ביצוע  דרכי  בדבר  בכתב  הצעה  ,המוקדם(  )לפי  המפקח  ידי על יקבע  אשר אחר  זמן  פרק
 כן  הפרויקט.  את  לבצע בדעתו יש  לפיהם  אשר  תוהשיטו  הסדרים  לרבות  ,הזמנים  ולוח

 בקשר בכתב ועדכונים נוספים פרטים ,לזמן מזמן דרישתו לפי ,למפקח הקבלן ימציא
 שיש  העזר  ומבני  העבודה  מתקני  רשימת  לרבות  ,האמורים  הזמנים  ולוח  הביצוע  לדרכי
 בין ,למפקח הקבלן ידי על האמורים המסמכים המצאת בהם. להשתמש הקבלן בדעת

 הקבלן את פוטרת אינה ,אותם אישר שלא ובין במפורש אותם אישר שהמפקח
   עליו. המוטלת כלשהי מאחריות

 שנקבעה כפי הכוללת הביצוע בתקופת להתחשב הקבלן חייב הזמנים לוח בהצעת .11.2
 ,החוזה  במסמכי  שפורטו  כפי  הזמנים  שבלוח  הדרך  ובאבני  העבודות  כלל  לביצוע  בחוזה

 אלה ואם לעיל לאמור בקשר שינויים להציע רשאי הקבלן היהי זאת עם פורטו. אם
 שאושרו. לשינויים בהתאם הזמנים לוח ייערך ,המפקח ידי על יאושרו

 ידי על זמנים לוח ייקבע ,לעיל 11.1 בסעיף כאמור זמנים לוח הקבלן המציא לא  .11.3
 הקבלן. את ויחייב המפקח

 באחד שנקבעה אחרת רותבתדי או המפקח דרישת לפי הזמנים לוח את יעדכן הקבלן .11.4
 הכולל המעודכן הזמנים לוח לחודש. אחת הפחות ולכל ,נקבעה ,אם החוזה ממסמכי

 למפקח  יימסרו  הגשתו  מועד  שלאחר  העוקב  בחודש  העבודות  לביצוע  מפורט  זמנים  לוח
 הקבלן עידכן לא שלהלן. 59 בסעיף לאמור בהתאם ,החודשי החשבון עם יחד לאישור

 ,הקבלן ידי על המוצע המעודכן הזמנים לוח את המפקח אישר לא או הזמנים לוח את
 מובהר ועניין. דבר לכל הקבלן את יחייב זה ועדכון המפקח ידי על הזמנים לוח יעודכן
 המפקח באישור הקבלן ידי על אם ,כאמור הזמנים בלוח שיבוצע עדכון כל כי ,בזאת

 שנקבע כפי העבודות עצובי סיום מועד לשינוי עילה יהווה לא ,המפקח ידי על ואם
   להלן. 42 בסעיף לאמור בכפוף הכל ,בחוזה

 ,המפקח ידי על בעדכונו ו/או המפקח ידי על הזמנים לוח בעריכת הכרוכות ההוצאות .11.5
 יגבו  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  וינוכו  הקבלן  על  יחולו  ,לעיל  כמפורט  בנסיבות
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 ידי  על  ייקבע  ההוצאות  שיעור  יות.בוער  חילוט  באמצעות  לרבות  ,אחרת  דרך  בכל  ממנו
  סופית. תהיה וקביעתו המנהל

 גובה  ונקודות סימון

12.    

12.1.  

 של ולנכונותם אתר הפרויקט של והמדויק הנכון לסימון אחראי יהיה הקבלן .12.1.1
 גבולות האתר עם בהתחשב האתר חלקי כל של וההכוונה הממדים ,הגבהים
   המנהל. ייד על שסומנו הקבע ונקודות המנהל ידי על שנקבע

 ,הקבלןמודד מוסמך מטעם  ידי על יבוצעו והסימון ההתוויות ,המדידות כל  .12.1.2
 הכל ,הקבלן ידי על יושלמו או ייבדקו – אחרים גורמים ידי על כבר נעשו ואם
 לנסיבות. ובהתאם המקרה לפי

באתר  וסימון הקבע נקודות סימון של ושלמותם קיומם על לשמור חייב הקבלן .12.1.3
 נקודות ואם ,השלמתו למועד עד הפרויקט ביצוע תקופת כל במשךהפרויקט 

 לחדשם. הקבלן חייב ,טושטשו או נעלמו באתר הפרויקט סימון או הקבע

 12.1.1-12.1.3 בסעיפים המפורטות העבודות בביצוע הכרוכות ההוצאות כל .12.1.4
 הדרושים המדידה מכשירי ואספקת מוסמכים מודדים העסקת לרבות ,לעיל

   בלן.קה על חלות ,למודדים

 הקבלן יבדוק ,הקיימים הקרקע פני על גובה נקודות המראות תכניות לקבלן נמסרו .12.2
 אופייניות  נקודות  לגבי  ורק  אך  תיערך  הבדיקה  העבודה.  התחלת  לפני  תכניות  אותן  את

 אלה.  נקודות שבין  מקומיות גומות  או  בליטות  בחשבון  להביא מבלי  ,בתכניות  שנקבעו
 הנראות הגובה נקודות על ערער לא אך אותה ערך או הבדיקה את הקבלן ערך לא

 כנכונות  האמורות  התכניות  את  יראו  ,תכניות  אותן  מסירת  מיום  יום  14  תוך  ,בתכניות
  בפועל. שבוצעו העבודה כמויות למדידת בסיס תשמשנה והן ,ומדויקות
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 וביטוח נזיקין ,השגחה – ג' פרק

  הקבלן מטעם השגחה

13.   

 ב' כנספח המצ"ב בנוסח - השלמה תעודת למתן ועד הודעב התחלת צו מסירת מעת .13.1
 העבודות לכל - ההשלמה"( "תעודת )להלן: ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה לחוזה
 העבודה מנהל דהיינו: - הקבלן של המוסמכים כוחו באי יהיו ,זה בחוזה כאמור

 דותהעבו ביצוע במקום נוכחים - להלן 13.2 בסעיף כהגדרתם הבטיחות על והממונה
 המחמיר לפי ,דין כל פי על לנדרש בהתאם או העבודה שעות בכל ביומו יום מדי

 כל של בפועל קיום ועל העבודות ביצוע על ברציפות ישגיחו הנ"ל הכוח באי מביניהם.
 ומבלי בנוסף כי ,מובהר ,ספק הסר למען באתר. הבטיחות והנחיות החוקים ,התקנות

 חוזה תקופת במהלך עת בכל ובטיחותו האתר על אחראי הקבלן ,לעיל מהאמור לגרוע
 וחגים שבתות כגון באתר עבודות בפועל מתבצעות לא שבהן ושעות בימים לרבות ,זה
 ייחשבו  הקבלן  כוח  לבאי  יימסרו אשר  וכיוצ"ב מסמכים  ,ביאור  ,הסבר ,הוראה  כל  וכי

    עצמו. לקבלן נמסרו כאילו

 ובלבד הבאים העובדים את תודוהעב ביצוע על והשגחה ניהול לצורך ימנה הקבלן .13.2
  : שלהלן 32 בסעיף כאמור ובכתב מראש לזהותם המנהל אישור את שקיבל

 שנים 6 של קודם ניסיון בעל בנין מהנדס שהינו רשוי מהנדס  - מורשה מהנדס .13.2.1
 המהנדסים  בפנקס  הרשום  זה  חוזה  נשוא  לעבודות  דומות  עבודות  בביצוע  לפחות

 הדרוש ובכל ביצוע בניהול ,בתיאום ,צועבבי ומנוסה הבקיא ,והאדריכלים
-כ ישמש המורשה המהנדס החוזה. הוראות פי על הקבלן התחייבויות לביצוע

 ,והבניה התכנון בחוק זה מונח כמשמעות השלד" לביצוע האחראי "המהנדס
 ,האישורים כל על לחתום הבלעדי האחראי יהיה והוא 1965 – תשכ"ה

  הפרויקט. ביצוע לשם המוסמכות ותהרשוי ידי על הנדרש וכל התצהירים

 בעל  עבודה  כמנהל  לשמש  העבודה ממשרד  כדין  רישיון  בעל  אדם  –  עבודה מנהל .13.2.2
 לסוג הקשור בכל ,דומות עבודות בביצוע לפחות שנים 10 של קודם ניסיון

 העבודה ממשרד בכתב אישור למנהל להמציא הקבלן על והיקפה. העבודה
 המכללה  ו/או  הפרויקט  מנהל  בעבודתו.  דההעבו  מנהל  שיחל  טרם  המינוי  לתוקף
   דעתם. שיקול פי על דהוהעב מנהל החלפת לדרוש םרשאי

 ארגון לתקנות ובהתאם פי על הבטיחות על הממונה אדם– הבטיחות על ממונה .13.2.3
 על בנוסף יהיה אשר 1996-התשנ"ו ,הבטיחות( על )ממונים העבודה על הפיקוח

 לרשויות המינוי על לדווח ןבלהק של הבלעדית באחריותו .העבודה מנהל
 יועברו המינוי הודעת של עותקים העבודה. משרד לרבות ,דין פי על הרלבנטיות

 העבודות  לכל  אחראי  יהיה  הבטיחות  על  הממונה   למנהל.  הקבלן  ידי  על  במקביל
 ו/או משנה קבלני ע"י המבוצעות אלו לרבות ,באתר/בפרויקט המתבצעות

 כלשהו  גורם  או  קבלן  כל  ידי  על  ו/או  שלהלן  30  בסעיף  כהגדרתם  ממונים  קבלנים
 קבועכ העבודה באתר ינכח הבטיחות על הממונה באתר. המצוי או הנוכח אחר

  .והתקנות החוק לפי וכנדרש

  עובדים והרחקת כניסה רישיונות

14.   

 על  המועסק  אדם  כל   הפרויקט  ממקום  להרחיק  המנהל  מטעם  דרישה  כל  ימלא  הקבלן .14.1
 מוכשר אינו או הולם בלתי באופן אדם אותו התנהג ,המנהל לדעת אם במקום ידו

 דרישה לפי שהורחק אדם תפקידיו. בביצוע ברשלנות נוהג שהוא או תפקידיו למלא
  בפרויקט. ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להעסיקו הקבלן יחזור לא – כאמור

 ,יקטלאתר הפרו הכניסה בהגבלת הצורך על בכתב הוראה לקבלן לתת רשאי  המנהל .14.2
 ,לזמן מזמן ,ויעדכן למפקח הקבלן ימציא כאמור הוראה משניתנה .חלקית או מלאה

 וכן הפרויקט לביצוע בפרויקט/האתר במקום להם זקוק שיהיה העובדים רשימות את
 את יסדיר והמפקח – המפקח שידרוש כפי – אודותם אחרים ופרטים תצלומיהם את

   לנכון. שימצא כפי ,כניסה רישיונות לפי הפרויקט למקום הכניסה עניני
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 להחזיר  מתחייב והקבלן המזמין של רכושו יהיה לעיל 14.2 סעיף לפי כניסה רשיון כל  .14.3
 של עבודתו סיום עם מיד ,הרשיון ניתן שבשמו עובד כל של הכניסה רשיון את למפקח

 מתחייב כן החזרתו. את ידרוש שהמפקח עת בכל וכן ,הפרויקט בביצוע עובד אותו
 לאתר הפרויקט לכניסה ורק אך מוגבל יהיה הכניסה ברשיונות שימושהש הקבלן
  ביצועו. לצורך

 החזרת  את  דרש  שהמפקח  עובד  או  לעיל  14.2  סעיף  לפי  כניסה  רשיון  לו  ניתן  שלא  אדם  .14.4
 .מאתר הפרויקט להרחקתו הקבלן אחראי – שלו הכניסה רשיון

  בוטל. .14.5

 אישור בידם שיש עובדים קרו אך ביצוע העבודות לצורך להעסיק מתחייב הקבלן .14.6
 מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  פי  על  להעסקתם  מניעה  אין  כי  ישראל  ממשטרת
 האישורים  להשגת  הבלעדית  האחריות  ותקנותיו.   2001  –  תשס"א  ,מסוימים  במוסדות

 בלוח  עמידתו  אי  בדבר  הקבלן  מצד  טענה  כל  תתקבל  ולא  תשמע  לא  הקבלן.  על  חל  הנ"ל
 יותר או אחד בתנאי עמידתו אי בדבר אחרת טענה כל או זה בחוזה הנקוב הזמנים
 ולעובדיו הנ"ל האישורים השגת אי בשל זאת ובכלל שהיא סיבה מכל זה חוזה מתנאי
  בפרט.

 באתר הפרויקט ומתקנים בטיחות אמצעי ,גידור ,שמירה

15.  

 לפרויקט בטיחות אמצעי ושאר גידור ,שמירה ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .15.1
 ו/או  המנהל  ו/או  המזמין   של  מחייבת  הוראה  או  נוהג  ,דין  כל  פי-על  כנדרש  כולו  ולאתר
 ,מיוחדים  בטיחות  אמצעי  לספק  וכן  זה  בענין  מוסמכת  רשות  של  ו/או  המקומית  הרשות

  בחוזה. פורטו אלה אם

 המזמין  דרישות לפי ,באתר הפרויקט ,חשבונו על ,ולהחזיק להתקין מתחייב הקבלן  .15.2
  החוזה: ממסמכי באחד ופורטו עושנקב כפי

 והמפקח. הקבלן עבור משרדי לשימוש מתקן או מבנה .15.2.1

  אחר. ציוד או אחר מיתקן כל .15.2.2

 ויסלקם  יפרקם והוא הקבלן של רכושו יהיו לעיל כאמור ציוד או מיתקן ,מבנה כל .15.3
 אחרת נקבע אם אלא ,חשבונו על ,החוזה לפי העבודות ביצוע גמר עם מאתר הפרויקט

   בחוזה.

  בסביבה   לאתר ולמבנים נזיקין

16.   

 השלמת ליום ועד הקבלן של לרשותו ,מקצתו או כולו ,אתר הפרויקט העמדת מיום .16.1
 לרבות האתר לשמירת אחראי הקבלן יהיה ,המבנה השלמת בתעודת כמצוין העבודה

 מסיבה הנובע שיגרם באתר נזק של מקרה בכל עליהם. ולהשגחה בו המותקן הציוד
 את לתקן הקבלן על יהיה –שלהלן 16.4 לסעיף בהתאם מוסכם כוןלסי פרט – כלשהי

 תקין  במצב  האתר  יהיה  השלמתו  שעם  לכך  ולהביא  האפשרי  בהקדם  ,חשבונו  על  ,הנזק
 המזמין. כלפי תהא כאמור  הקבלן אחריות החוזה. להוראות פרטיו בכל ומתאים

 עבודות כדי תוך ןהקבל ידי על שנגרם נזק כל על גם תחולנה לעיל 16.1 סעיף הוראות .16.2
 ,הפרויקט השלמת תעודת מתן לאחר אף הבדק בתקופת ידו על שבוצעו ובדק תיקון

 החוזה. בתנאי 55 לסעיף בהתאם

 מוסכם מסיכון כתוצאה מושנגר באתר ו/או לתשתיותשיגרם  נזק של מקרה בכל  .16.3
 אם ,האפשרי בהקדם ,הנזק את לתקן הקבלן על יהיה שלהלן 16.4 בסעיף כהגדרתו

 המזמין. על יחולו התיקון והוצאות ,כן לעשות ממנו ידרוש הלהמנ
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 או סדירים כוחות ידי על המבוצעת איבה פעולת ,מלחמה פירושו: – "מוסכם סיכון" .16.4
 ובין מלחמה שהוכרזה בין – וקרבות אויבת מדינה פעולת ,אויב פלישת ,סדירים בלתי
  לאו.

 לרכוש או לגוף נזיקין

 בגין או רשלנותו עקב העבודות ביצוע כדי תוך שייגרמו ,אבדן או נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .17
  המזמין. כלפי תהא הקבלן אחריות זה. חוזה דרישות הפרת

 לעובדים נזיקין

 קבלני  ו/או  שלוחיו  ו/או  הקבלן  מעובדי  למי  ו/או  לקבלן  שיגרם  נזק  לכל  אחראי  היהי  לא  המזמין .18
 נזק או מתאונה כתוצאה בשירותו ו/או לןהקב מטעם מי כל ו/או ממונים קבלנים ו/או המשנה

  בעקיפין. או במישרין הפרויקט ביצוע עקב ו/או כדי תוך שייגרמו

 הקבלן ידי על ביטוח

 אשר הביטוח הוראות ,דין פי על ו/או זה חוזה פי על הקבלן ואחריות מהתחייבות לגרוע מבלי .19
הביטוחים שור קיום שלהלן ואי הביטוחסעיפי  להוראות בהתאם הינן הצדדים על יחולו

  הימנו. נפרד בלתי חלק ומהווה ,ד' כנספח זה חוזהל המצורף

  חוזהל וביטוח אחריות

20.  

 , לעובדיו ,לעצמו שייגרמו אובדן ולכל ,גוף או רכוש ,נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .20.1
 מביצוע  עקיפה  ו/או  ישירה  כתוצאה  שהוא  שלישי  צד  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  למכללה
 עקיף  ו/או  ישיר  נזק  כל  בגין  המכללה  את  יפצה  הקבלן   מטעמו.  מי  ו/או  ויד  על  העבודות

 עמדה שהמכללה ההוצאות כל לרבות ,המכללה של ראשונה דרישה עם מיד ,כאמור
 להתגונן הצורך ובשל ,פלילית ו/או אזרחית ,כזו דרישה ו/או תביעה לכל בקשר בהן
  כזו. תביעה בפני

 לערוך הקבלן מתחייב דין כל פי על ו/או זה חוזה פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .20.2
 נפרד בלתי כחלק המצורף 'ד בנספח המפורטים הביטוחים את חשבונו על ולקיים

 כמבוטח המכללה את להוסיף ומתחייב ,כדין מורשית ביטוח חברת אצל ,זה חוזהמ
 המוצר חבות ובביטוח העבודות ביצוע תקופת משך לכל ,אלו בביטוחים כמוטב ו/או

 ישראל. מדינת חוקי עפ"י חבות הקבלן על חלה עוד כל מקצועית ואחריות

 המכללה לידי להמציא הקבלן מתחייב לכך מקדמי וכתנאי העבודות תחילת לפני .20.3
 כשהוא ,זה חוזהל 'ד לנספח בהתאם לעיל המפורטים הביטוחים עריכת על אישור
  מבטחיו. ידי על חתום

 זה חוזהב האמור לבין  הביטוח עריכת שורבאי האמור בין התאמה אי של מקרה בכל .20.4
 להוראות להתאימו מנת על האישור לשינוי לגרום הקבלן מתחייב ,המכללה ולדרישת

 זה. חוזה

 לביטוחים  כלשהם  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  הקבלן  ולדעת  היה .20.5
 כאמור ביטוח בכל כאשר הנ"ל הביטוחים את ולקיים לערוך הקבלן מתחייב הנ"ל

 לעניין מטעמה הפועלים ו/או המכללה כלפי תחלוף זכות על ויתור בדבר סעיף יכלול
 מטעמה הפועלים ו/או המכללה את לכסות המבוטח שם יורחב ו/או רכוש ביטוחי
 עבור בנפרד הביטוח נערך כאילו צולבת אחריות לסעיף בכפוף ,חבויות ביטוחי לעניין

 המבוטח. מיחידי אחד כל

 ידי על הנערך ביטוח לכל קודמים הינם לפיהם מפורש תנאי יכללו לןהקב ביטוחי .20.6
 כמו המכללה. ביטוחי לשיתוף תביעה ו/או דרישה כל על מוותר המבטח וכי המכללה

 ולא ,יצומצמו לא הקבלן ביטוחי כי המבטח מתחייב לפיו תנאי בביטוחים יכלל כן
 יום 30, המכללה דייל רשום בדואר כך על כתובה הודעה תימסר אם אלא ,יבוטלו
 מראש.
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 מי  ו/או  המכללה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  ,מצהיר  הקבלן .20.7
 אלמלא עבורו לשיפוי זכאי שהיה או ,עבורו לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין מטעמה

 בפוליסת ו/או זה חוזה פי על ידו על הנערכות בפוליסות הנקובה העצמית ההשתתפות
 לעיל. כאמור נזק לכל מאחריות המכללה את בזאת פוטר והוא ,הקמהה עבודות

 את  ובמועדם במלואם  ולשלם הביטוחים תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים  מתחייב  הקבלן .20.8
 הביטוח. דמי

 מקרה  בכל  לעיל.  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של  עותק  הקבלן  יעביר  המכללה  לבקשת .20.9
 הקבלן מתחייב ,זה חוזהב האמור לבין הביטוח בפוליסות האמור בין התאמה אי של

 זה. חוזה להוראות להתאימם מנת על הביטוחים לשינוי לגרום

 ו/או הביטוח אישור בהמצאת ,הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי בזאת ומוסכם מוצהר .20.10
 ו/או  המכללה  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  הקבלן  ידי  על  הפוליסות  העתקי  בהמצאת

 פי על מאחריותו הקבלן את לפטור כדי ו/או םלמוסכ התאמתם בדבר אישור להוות
 דין. כל פי על ו/או חוזהה

 הינם   המכללה  לידי  האישור  והמצאת  הביטוחים  עריכת  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מותנה .20.11
 עריכת אישורי המצאת אי ו/או הביטוחים עריכת ואי זה חוזהב יסודיים תנאים

 .חוזהה של יסודית כהפרה יחשבו במועד הביטוח

 וקבלני ,עובדיו ,מנהליו לידיעת יובאו זה סעיף הוראות כי לכך לגרום מתחייב הקבלן .20.12
 קבלנים עם שיערוך ההתקשרות בחוזי כי לכך לדאוג הקבלן מתחייב כן שלו. המשנה
 לעיל   האחריות  ודרישות  ביטוח  דרישות  יופיעו  ,זה  חוזה  ביצוע  עם  בקשר  משנה  וקבלני

BACK TO BACK זה. חוזה פי על הדרישות לכל  

 קבלניותה  עבודותה  ביטוח  בפוליסת  המכוסה  נזק  או  אבדן  של  במקרה  כי  בזאת  מוסכם .20.13
 ההשתתפויות ,שלו המשנה מקבלני מי ו/או הקבלן שערך הביטוח בפוליסות ו/או

 בלבד. הקבלן על תחולנה אלה בפוליסות הנקובות העצמיות

 
 הקבלן ידי על התחייבות קיום אי עקב המזמין פיצוי

 סכום כל הפרויקט להקמת המזמין של לשותפים ו/או לתורמים ו/או למזמין ישיב הקבלן .21
 הפרויקט ביצוע כדי תוך שנגרמו מנזקים כתוצאה שלישי צד לכל מהם מי ידי על שישולם
 הנלוות: הוצאותיהם בצירוף - במחדל או במעשה – מטעמו מי או הקבלן ידי על לכך ובקשר

 ידי על ששולם סכום כל "(.ההוצאות" )להלן: צ"בוכיו עו"ד טרחת שכר ,משפטיות הוצאות
 כחוב יחשב ההוצאות לרבות לעיל כאמור ,המזמין שותפי ו/או התורמים ידי על ו/או המזמין

 לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותו רשאי יהיה והמזמין זה חוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע
   .אחרת דרך בכל לגבותו או שהוא זמן בכל ,ממנו
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 כלליות התחייבויות – ד' פרק

 לאתר הפרויקט המפקח גישת 

לאתר  סבירה עת בכל להיכנס ,מטעמו נציג לכל או למנהל ,למפקח ,למזמין יאפשר הקבלן .22
 שממנו מקום לכל וכן ,החוזה לביצוע כלשהי עבודה נעשית שבו אחר מקום ולכל הפרויקט
  החוזה. לביצוע כלשהם חומרים מובאים

 וכיו"ב עתיקות מציאת

23.   

 שיהיה עתיקות בדבר חוק בכל או 1978-תשל"ח ,העתיקות בחוק כמשמעותן עתיקות .23.1
 אשר  ארכיאולוגי  או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  אחרים  חפצים  וכן  ,לזמן  מזמן  ,בתוקף
 זהירות באמצעי לנקוט מתחייב והקבלן ,הם המדינה נכסי – באתר הפרויקט יתגלו

 לצורך. אלש הזזתם או בהם הפגיעה למניעת מתאימים

 הקבלן יודיע ,ממקומם הזזתם ולפני לעיל כאמור חפץ או עתיקה גילוי לאחר מיד .23.2
 עתיקות.  בדבר  המדינה  חוקי הוראות  את  לקיים הקבלן  מתחייב  כן  הגילוי.  על  למפקח

 המזמין על יחולו ,זה סעיף לפי התחייבויותיו מילוי עקב לקבלן שנגרמו ההוצאות .23.3
  בעניין. המזמין ידי על שייקבעו לתנאים בהתאם וישולמו

  וכיו"ב פטנטים זכויות

 ,נזק ,הליך ,דרישה ,מתביעה הנובע חיוב כל על אותו ויפצה מהמזמין נזק כל ימנע הקבלן .24
 או מסחר סמלי ,מדגמים ,פטנטים בזכויות מפגיעה כתוצאה שייגרמו וכיו"ב היטל ,הוצאה
 בחומרים או במכונות ,המבנה יבמתקנ ,המבנה ביצוע כדי תוך ,השימוש בדבר דומות זכויות

   הקבלן. ידי על שיסופקו

 הנאה זכויות תמורת תשלום

 המצויים במקרקעין כלשהו שימוש או הנאה זכות בקבלת צורך יהיה הפרויקט לביצוע אם .25
 או שימוש או מעבר זכות או ,חול או עפר נטילת או חציבה לצרכי כגון: המבנה למקום מחוץ

 כפי תמורתה ולתשלום מבעליה האמורה הזכות לקבלת אחראי לןהקב יהיה – דומה זכות כל
  הקבלן. לבין הבעלים בין שיוסכם

   אנשים של ובזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה

 הציבור בנוחיות ,הפרויקט ביצוע כדי תוך ,לצורך שלא להפריע ולא לפגוע לא מתחייב הקבלן .26
 והחזקה  השימוש  בזכות  או  וכיו"ב  שביל  ,דרך  ,בכביש  אדם  כל  של  והמעבר  השימוש  בזכות  ו/או

 אזהרה שלטי ויתקין זמניות דרכים ,חשבונו על ,הקבלן יבצע כך לצורך כלשהו. ציבורי ברכוש
  הציבור.  בנוחיות  לפגוע  שלא  מנת  על  הדרושים  האמצעים  בכל  וינקוט  בפנסים  מצוידים  והכוונה

 וכיו"ב אחרים למובילים ,לכביש נזקים תיקון

-והעל קרקעיות-התת המערכות לרבות ,למתקנים או לדרך שיגרם נזק שכל אחראי הקבלן .27
 שהיו ובין באקראי נגרמו הקלקול או שהנזק בין – ידו על הפרויקט ביצוע כדי תוך ,רקעיותק

 ולשביעות ביותר  היעיל  באופן  ,חשבונו על  יתוקן  –  הפרויקט לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה
 ובמתקנים בדרך הטיפול על לפקח המוסמכים רשות וא אדם כל ושל המנהל של רצונו

 נראים  אינם  אם  אף  האמורים  למתקנים  שנגרמו  קלקול  או  לנזק  אחראי  יהיה  הקבלן  האמורים.
 האמורים המתקנים סומנו  לא באם וגם בשטח רגילה הסתכלות תוך לגלותם אפשר ואי לעין

 על להשיג אחראי יהיה ,וכן בחוזה אחר מסמך בכל או הכמויות בכתב ,במיפרטים ,בתכניות
 המוסמכות הרשויות מכל הנדרשים החפירה אישורי כל את העבודות ביצוע טרם חשבונו

   .00.03.00 סעיף (00 )פרק המוקדמות בפרק האמור על גובר זה בסעיף האמור לביצוען.
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 לתנועה הפרעות מניעת

 הפרעה תגרום שלא בדרך ,תיעשה וממנו אתר הפרויקט אל מטענים שהובלת אחראי הקבלן .28
 הקבלן על יהיה חורגים מטענים להובלת מיוחדים בהיתרים צורך יש ואם ,השוטפת לתנועה

   מכך. הנובעת עלות בכל ישא והוא המוסמכות הרשויות מטעם הדרושים בהיתרים להצטייד

 מיוחדים משאות להעברת הגנה אמצעי

29.   

 שההעברה  במקום  כלשהו  חפץ  להעביר  צורך  יהיה  בחוזה  הכלולות  העבודות  לביצוע  אם .29.1
 אם ,וכיו"ב לכבל ,לצינור ,טלפון לרשת ,חשמל לרשת ,לגשר ,לכביש נזק לגרום עלולה

 על ,ההעברה לפני ,למפקח בכתב הקבלן יודיע – מיוחדים הגנה באמצעי ישתמשו לא
   מתאימים. הגנה אמצעי להבטחת תכניתו ועל ,להעבירו שיש החפץ פרטי

 אך לתכניתו בהתאם ההגנה אמצעי את ,המזמין חשבון על ,לבצע רשאי יהיה הקבלן  .29.2
 בידו שיהיה ולאחר ,לכך ובכתב מראש והמנהל המזמין אישור את שיקבל לאחר ורק

 ..המוסמכות מהרשויות מתאים רישיון

 מבוטל .30

  העבודה השלמת עם הפרויקטאתר  וניקוי פסולת סילוק

31.  

 מאחת יאוחר לא מקרה ובכל המנהל להוראת בהתאם ו/או לזמן מזמן ,יסלק הקבלן .31.1
 מפעילותו כתוצאה במקום שהצטברה הפסולת כל את מאתר הפרויקט ,ימים 14 -ל

 עם ישירות התקשרו אם בין הפרויקט בביצוע המועסקים אחרים קבלנים ופעילות
 ,השטח ניקוי מפעולות כתוצאה הפסולת לרבות ,המזמין עם התקשרו אם ובין הקבלן

 ,מפירוק כתוצאה הפסולת וכן ,העבודה ביצוע לתחילת ושקדמ וכו' גרוטאות הרחקת
 במקום. להשאיר הורה שהמפקח לגזם פרט ,עצים של גדיעה או עקירה ,הריסה

 כל את ממנו ויסלק אתר הפרויקט את הקבלן ינקה ,העבודות ביצוע גמר עם מיד .31.2
 האתר את וימסור ,שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים הפסולת ,המיותרים החומרים

 למטרתו. ומתאים נקי אהוכש

 הרשויות ידי על זו למטרה שאושר לאתר ורק אך הפסולת את יסלק הקבלן .31.3
 תשלום  וכן ,הסילוק אתר אל הפסולת הובלת דרכי כולל ,לאתר והסילוק ,המוסמכות

 חשבונו. ועל הקבלן של הבלעדית באחריותו הינם ,ותידרש במידה פסולת פינוי אגרת
 ,לעיל 30 בסעיף כמשמעותם כלשהם ממונים קבלנים ןבי דעות חילוקי של במקרים

 פינוי מועדי בין הפסולת. לסילוק אחר קבלן כל של וחלקו אחריותו את המפקח יקבע
 עם מראש שסוכמו ריכוז בנקודות באתר הפסולת את הקבלן ירכז מהאתר הפסולת
 ייםפעמ ולפחות ימים 3-ל אחת יעשה הנ"ל הריכוז בנקודות הפסולת ריכוז המנהל.
  בשבוע.
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 עובדים – ה' פרק

 הקבלן ידי על עבודה ותנאי אדם כח אספקת

32.  

 את ,הפרויקט לביצוע הדרוש האדם כח את ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .32.1
 וכל ,וממנו אתר הפרויקט אל עבורם התחבורה אמצעי את ,זה אדם כח על ההשגחה

 בכך. הכרוך אחר דבר

 לשם הדרוש במספר ,ואחרים מקצועיים ,ניםמיומ עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .32.2
 ,ברישום צורך יש שלביצועה ובעבודה ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט ביצוע
 רשיון בעל או שרשום מי רק להעסיק הקבלן חייב ,דין כל לפי היתר או אשרה ,רשיון

 היהי המוסמך כוחו-שבא לכך לדאוג הקבלן מתחייב כן הענין. לפי ,כאמור היתר או
   העבודה. שעות כל במשך הפרויקט ביצוע במקום נוכח

 תשי"ט ,התעסוקה שירות חוק הוראות פי-על עובדים הקבלן יעסיק העבודות לביצוע .32.3
 ויקיים  עבודה  שכר  ישלם  ,עובדים  העסקת  בדבר  אחר  חוק  כל  הוראות  פי-על  או  ,1959  –

 פי-ועל יהםלע החלים הקיבוציים בהסכמים לקבוע בהתאם הכול ,העבודה תנאי את
 באחריותו לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף כי מובהר ,ספק כל הסר למען דין. כל

 אישור  בידם  שיש  עובדים  ורק  אך  העבודות ביצוע  לצורך  להעסיק  הקבלן של  הבלעדית
 מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  פי  על  להעסקתם  מניעה  אין  כי  ישראל  ממשטרת
  ותקנותיו.  2001 – תשס"א ,מסוימים במוסדות

 ביטוח  לקרנות  מסים  הפרויקט  בביצוע  ידו  על  שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  הקבלן .32.4
 עליהם  החלים  הקיבוציים  ההסכמים  פי-על  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  סוציאלי

 דין. כל פי-ועל

 המשנה  קבלני  ,עובדיו  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן .32.5
 ,דין כל פי-על בעבודה לבטיחות הנוגעות ההוראות אחר ולמלא ורווחתם הםבדיועו

 ארגון בחוק כמשמעותם העבודה מפקחי ידי על שיידרש כפי – חוקית דרישה ובאין
  .1954-התשי"ד ,העבודה על הפיקוח

 )מס'  ושומרון(  )יהודה  מסוימים  במקומות  עובדים  העסקת  בדבר  הצו  פי  על  חייב  הקבלן .32.6
 ההתיישבות במסגרת הנכלל בישוב האזור תושב להעסיק לא 1982 -"בשמהת ,(967

  המתאימים. האישורים וקבלת באיזור העבודה לשכת באמצעות אלא הישראלית

 ומעביד. עובד יחסי לעובדיו ו/או לבינו המזמין בין ואין עצמאי קבלן הינו הקבלן  .32.7
 ו/או  המשנה  קבלני  ו/או  חישלו  ו/או  מעובדי  מי  כי  ,לעיל  האמור  חרף  ,ייקבע  בו  במקרה

 חייב  המזמין  כי  או  ,המזמין  של  עובד  הינם  הקבלן  ידי  על  שהועסקו  הממונים  הקבלנים
 של האכיפה להגברת החוק רק לא אך לרבות דין כל פי על העובד כלפי כלשהי בחבות

 המזמין בעניין. הוצאתיו בכל המזמין את ישפה הקבלן ,2011 - התשע"ב העבודה דיני
 סכום  מכל  משפטיות  הוצאות  לרבות  ,האמורות  הוצאותיו  סכום  את  לנכות  אירש  יהיה

   אחרת. דרך בכל לגבותו או שהוא זמן בכל ,ממנו לקבלן שיגיע

 ,לעיל 13.2 בסעיף המפורטים אלו לרבות ,עובד כל החלפת לדרוש רשאי יהיה המנהל .32.8
 יחליף  הקבלן  .לדרישה הסיבה  את  לפרט  עליו  שיהא  ומבלי הבלעדי דעתו  שיקול   פי  על

 הדרישה ממועד שעות 24-מ יאוחר ולא הדרישה קבלת עם מיד המבוקש העובד את
 בעלויות  ישא  בלבד  הקבלן  המנהל.  ידי  על  ובכתב  מראש  אושרה  זהותו  אשר  אחר  בעובד

  כאמור. עובד כל מהחלפת כתוצאה ,ייגרמו אם ,שיגרמו בנזקים ו/או בהוצאות ו/או
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 ועבודה חומרים ,ציוד – ו' פרק

  וחומרים מתקנים ,ציוד אספקת

33.  

 וכל האבזרים ,החומרים ,יםהמתקנ ,הציוד כל את ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .33.1
  הדרוש. בקצב הפרויקט של היעיל לביצועו הדרושים האחרים הדברים

 במועד  יעברו  ,והשלמתו  הפרויקט  ביצוע  למטרת  ,הפרויקט  למקום  שיסופקו  החומרים .33.2
  המזמין. עלותבל ,כאמור אספקתם

 הפרויקט  ביצוע למטרת הפרויקט למקום הקבלן ידי על שסופקו וחומרים ציוד  .33.3
 ניתנה בכתב. המפקח הסכמת ללא מהאתר להוציאם רשאי הקבלן אין ,והשלמתו

מאתר  להוציא הקבלן רשאי ,החוזה בתנאי 54 סעיף פי-על למבנה השלמה תעודת
  החומרים. עודפי ואת לו םהשייכי הארעיים והמבנים הציוד את הפרויקט

 או שלהלן 33.6 בסעיף כאמור ,המפקח ידי על נפסלו וחומרים שציוד מקרה בכל .33.4
 או כולם– 33.1-33.3 סעיפים לפי והחומרים שהציוד ,בכתב הורה שהמפקח במקרה

 ,הפרויקט מאתר להוציאם הקבלן רשאי ,הפרויקט ועלביצ עוד נחוצים אינם - חלקם
 נקבע  המזמין. בבעלות  מלהיות החומרים חדלים  ,כאמור הראהו  מתן  או  פסילתם  ועם

 האפשרי בהקדם להוציאם הקבלן חייב ,החומרים או הציוד להוצאת מועד בהוראה
 המזמין רשאי ,זו להוראה הקבלן לאציית כאמור. שנקבע מהמועד יאוחר ולא

 אל והמזמין ,הקבלן חשבון על ,בעיניו שיראה מקום לכל הפרויקט אתרמ להוציאם
   להם. שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי יהיה

 בהם להשתמש רשאי והוא ,והחומרים הציוד של הבטוחה לשמירתם אחראי הקבלן .33.5
 ,החוזה בתנאי 63 בסעיף המנויים מהמקרים אחד בכל אולם ,החוזה ביצוע לצורך
 של השימוש וזכות ,סעיף אותו פי-על לו המוקנות בזכויות להשתמש המזמין רשאי
  כאמור. 63 סעיף פי-על המזמין לזכויות כפופה זה קטן סעיף לפי ןהקבל

 וחומרים ציוד של לטיבם המפקח ידי על אישור מתן זה סעיף מהוראות להסיק אין .33.6
  עת. בכל לפסלם רשאי והמפקח ,כלשהם

 בוטל. .34

 והעבודה החומרים טיב

35.  

 ,םבמיפרטי לאמור בהתאם הפרויקט לביצוע המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן .35.1
 חדשים יהיו למיניהם החומרים כל החוזה. מסמכי ובשאר הכמויות בכתב ,בתכניות
 של אחד מסוג יותר בתקן מצויים אם בחוזה. שנקבע כפי התקנים לדרישות ויתאימו
 אחר סוג בחוזה נקבע אם פרט ,החומר של המובחר לסוג החומרים יתאימו – חומרים

 המתאים. התקן מתוך

35.2.   

 התקנים מכון מטעם תקנים קיימים לגביהם אשר ,ץהאר מתוצרת החומרים .35.2.1
 לפעול מתחייב הקבלן הישראליים. לתקנים בתכונותיהם יתאימו– הישראלי

 הנוגעות להוראות ,לרבות במלואו לחומרים הנוגע התקן להוראות בהתאם
  בחומרים. השימוש לאופן

 םהתקני מכון מטעם תקנים קיימים לא לגביהם אשר ,הארץ מתוצרת חומרים .35.2.2
 לדרישות או בחוזה נקבעו אשר חוץ לתקני בתכונותיהם יתאימו – הישראלי

  בחוזה. שפורטו
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 או בחוזה נקבעו אשר חוץ לתקני בתכונותיהם יתאימו מיובאים חומרים .35.2.3
 יתאימולדרישות יבוא או הארץ תוצרת החומרים כל בחוזה. שפורטו לדרישות

 אין שלגביהן מיבוא או הארץ תוצרת חומרים קיימים. באם ישראלים תקנים
 התקנים מכון ע"י המוכרים חוץ תקנים לדרישות יתאימו ישראלים תקנים

 הישראלי.

 על חלה ,לעיל 35.2.1-35.2.3 בסעיפים כאמור ההתאמה על ההוכחה חובת .35.2.4
 הקבלן.

35.3.  

 תקן. תו ישאו ,ישראליים תקנים קיימים לגביהם אשר חומרים .35.3.1

 אחד  חומר  רק  קיים  או  תקן  ות  הנושא  חומר  קיים  לא  הנדרשים  מהחומרים  אם .35.3.2
 תו נושאים שאינם חומרים להציע רשאי הקבלן יהיה – תקן תו הנושא בלבד
  התקנים. לדרישות יתאימו המוצעים שהחומרים בתנאי אולם ,תקן

 על חלה ,לעיל  35.3.1-35.3.2 בסעיפים כאמור ההתאמה על ההוכחה חובת .35.3.3
 הקבלן.

 בהם  החומרים  למקורות  ביחס  הן  ,פקחמה  של  המוקדם  אישורו  את  לקבל  חייב  הקבלן .35.4
 כי ,במפורש בזה מוסכם אולם חומרים. אותם לטיב ביחס והן להשתמש בדעתו יש

 מקור. מאותו המובאים החומרים לטיב אישור משמש המקור אישור אין פנים בשום
 החומרים אותם אין אם ,מאושר ממקור חומרים משלוחי לפסול רשאי המפקח

 באישור אלא הקבלן ידי על יירכשו לא הסוגים מכל ריםחומ למיפרט. מתאימים
 המפקח. של מוקדם

 על  אושרו  שהחומרים  לאחר  רק  הפרויקט  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  הקבלן  .35.5
 שיספק החומרים עבדה.מ אישור דרוש בהם במקרים ,המעבדה ידי ועל המפקח ידי

 התקדמות לצורך שהרוהד בכמות ויהיו שאושרו לאלה הבחינות מכל יתאימו הקבלן
 למדגמים תואמים אינם שהחומרים המפקח מצא שנקבע. הזמנים לוח לפי העבודה
 אלא  תואמים  שאינם  החומרים  את ויסלק  העבודה את  הקבלן יפסיק  ,כאמור  שאושרו

 אחרת. הורה המפקח אם

 יתר וכל האחסנה ,והפריקה ההעמסה ,ההובלה ,האריזה פעולות את יבצע הקבלן  .35.6
 ,קלקולם את שימנע באופן לאתר הפרויקט, החומרים בהבאת כותרוהכ הפעולות
 תימנע אשר בצורה יאוחסנו החומרים אחרת. דרך בכל ערכם הפחתת או זיהומם
  אחר. סוג מכל והפרעה רגל והולכי רכב כלי של חופשית לתנועה הפרעה

35.7.    

 ,חומרים של דוגמאות לאישורו ויציג המפקח דרישת לפי ,יספק הקבלן .35.7.1
 יחל בטרם או אותם יזמין בטרם ,גוונים לרבות ,ואבזרים ייצור פרטי ,תמלאכו

 .באתר הפרויקט או במפעל העבודות בביצוע או בייצורם

 גמר לאחר עד עליו שיוסכם במקום יישמרו המפקח ידי על שאושרו הדוגמאות .35.7.2
 כל המבוצעות. ולעבודות שסופקו לחומרים להשוואה וישמשו הביצוע

  אחרת. בחוזה נקבע אם אלא המזמין ושכר תהיינה הדוגמאות

 במסגרת הדוגמא תימדד ,כדוגמא תחילה הוזמן אבזר או שחומר מקרה בכל .35.7.3
 הדוגמא בעד רק לקבלן ישולם אולם ,הכמויות כתב של המתאים הסעיף

 התקנת בגין הסכום יופחת הדוגמא ממחיר כאשר לביצוע סופית שאושרה
 המתאים. האבזר או המוצר

 חומרים של ,יבואנים או יצרנים ידי על מנופקות ,אחריות תעודות רלמסו הקבלן על .35.8
 פי-על חובה קיימת שלגביהם החומרים אותם כל עבור ,לאתר הפרויקט המסופקים

 שלא למרות במיפרט כזו דרישה היתה אם או לצרכן אחריות תעודות מסירת של דין
 דין. פי-על חובה לגביהם קיימת
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 של מאחריותו לגרוע כדי זו בעובדה אין – המזמין ייד על מסוימים חומרים סופקו .35.9
  העבודה. לטיב הקבלן

35.10.   

 ידי על באתר המבנה הבדיקות בביצוע המנהל בידי לסייע מתחייב הקבלן .35.10.1
  המפקח. שיורה כפי הכל ,אחרים

 את שתבצע המעבדה את לקבוע הזכות את לעצמם שומרים והמזמין המנהל .35.10.2
 החומרים  לטיב הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי זו בעובדה ואין ,הבדיקות
 בחוזה. כנדרש והעבודות

 מנהל לדרישות ובהתאם לתקנות בהתאם הנדרשות הבדיקות כל את יבצע הקבלן .35.11
 לשיעור עד הבדיקה תעלות א כוללים המציע בהצעת הנקובים המחירים הפרוייקט.

 הזוכה. המציע של הסופית הצעתו מסך אחד( )אחוז 1% של כולל

 

    ויקטהפר באתר חומרים

36.   

36.1.  

 את  המזמין  ישקול  ,תשלום  עבורם  וביקש  לאתר הפרויקט  חומרים  הקבלן  סיפק .36.1.1
 יגיש ,הקבלן בקשת את יאשר והמזמין היה לאשרה. מתחייב אינו אך הבקשה
 זה חשבון ועל ,הפרויקט אתרלל שסופקו החומרים בגין חשבון למפקח הקבלן
  המזמין. בבעלות הם רמוכא שסופקו חומרים שלהלן. 59 סעיף הוראות יחולו

 לאמור  בהתאם  יבוצע  פתוח  לאתר  הקבלן  ידי  על  שסופקו  חומרים  עבור  התשלום .36.1.2
 – בנקאית ערבות למזמין ימציא שהקבלן לאחר רק ,וזאת לעיל 36.1 בסעיף
 הערבות התייקרות. ללא ,החומרים ערך של בגובה – א' בנספח שנקבע בנוסח

 "המדד"( )להלן: למגורים בבנייה תשומה מחירי למדד צמודה תהיה האמורה
 הגשת במועד הידוע המדד יהיה ההצמדה לחישוב הקובע הבסיסי כשהמדד

 לפני יום 15-מ יאוחר לא למזמין הקבלן ידי על תומצא והיא ,הקבלן הצעת
 החומרים. עבור החשבון לתשלום שנקבע המועד

 וםשללת שנקבע הזמן לפרק יתווסף ,לחומרים הערבות בהמצאת הקבלן איחר .36.1.3
 שבו זמן פרק אותו ,לחומרים המתייחס מהחשבון חלק לתשלום או החשבון

 ישא לא ,כאמור הנוסף הזמן בפרק והתשלום ,הערבות בהמצאת הקבלן איחר
  כלשהי. ריבית ו/או הצמדה הפרשי

 חלקה( או כולה מומשה ולא )היה לו תוחזר האמורה הערבות ,הקבלן לבקשת .36.1.4
 במבנה/בפרויקט הושקעו לפרויקט/ויקטאתר הפרל שסיפק שהחומרים לאחר

  המפקח. או המנהל ידי על אושרה והתקנתם

 חומרים  כדין  ,כאמור  שסופקו  חומרים דין  –  שלהלן  החוזה  בתנאי  62 סעיף  לצורך .36.1.5
   אספקתם. בתאריך במבנה/בפרויקט שהושקעו

 על  שיסופקו  בחומרים  המבנה/בפרויקט  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות  רשאי  המנהל .36.2
 לקבלן. המגיעים מהסכומים תנוכה ושתמורתם המזמין ידי

 ,הפרויקט  לביצוע  החומרים  את  יספק  שהמזמין  קרי  ,36.2  בסעיף  כאמור  הוראה  ניתנה .36.3
  כדלהלן: ההוראות עליהם יחולו – לכך בהתאם סופקו והחומרים ,מקצתם או כולם

 הפרויקט. לביצוע ורק אך האמורים בחומרים ישתמש הקבלן .36.3.1
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 יהיה  לא  –  לפרויקט/אתר הפרויקטלל  מהם  חלק  או  האמורים  יםהחומר  הבאת  עם .36.3.2
 אם  אלא  ,מהמקום/אתר הפרויקטמ  ,מהם  חלק  כל  או  אותם  להוציא  רשאי  הקבלן

  המפקח. מאת בכתב מוקדמת רשות קיבל

 בחומרים יוחלפו לא ,מהם חלק כל או האמורים שהחומרים מתחייב הקבלן .36.3.3
 המפקח. מאת בכתב מוקדמת רשות קיבל אם אלא ,אחרים

 ושהקבלן המזמין ידי על שסופקו החומרים את למזמין להחזיר מתחייב הקבלן .36.3.4
  האמורים. מהחומרים ושארית עודף כל וכן ,הפרויקט לביצוע בהם השתמש לא

 הקבלן חייב ,לעיל 36.3.4 סעיף לפי ,עודפם את או החומרים את הקבלן החזיר לא .36.4
 ביום השוק למחירי בהתאם המנהל ידי על שייקבע סכום תמורתם למזמין מיד לשלם

   הגבוה. לפי ,המזמין ידי על שולם אשר התמורה למחיר בהתאם או התשלום

 מכוסים להיות שנועדו המבנה חלקי בדיקת

37.   

 להיות שנועד מהמבנה כלשהו חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן .37.1
 המפקח. של הסכמתו ללא ,מוסתר  או מכוסה

 בכתב למפקח הקבלן יודיע ,מוסתר או מכוסה להיות שנועד נהמבמה חלק הושלם  .37.2
 את  ולמדוד  לבחון  ,לבדוק  למפקח  ויעזור  יאפשר  והקבלן  לבדיקה  מוכן  האמור  שהחלק

 סביר זמן תוך תיערך המפקח בדיקת הסתרתו. או כיסויו לפי מהמבנה האמור החלק
 הקבלן. הודעת מקבלת

 ,המפקח הוראת לפי ,מהמבנה חלק בכל חורים ויעשה קידוחים יקדח ,יחשוף הקבלן .37.3
 של רצונו לשביעות ,לתיקנו יחזירו מכן ולאחר ומדידתו בחינתו ,בדיקתו לצורך

 המנהל רשאי ,זה קטן סעיף לפי המפקח הוראות אחר הקבלן מילא לא המפקח.
 להחזירו מכן ולאחר מהמבנה חלק בכל חורים ולעשות קידוחים לקדוח ,לחשוף

 לתיקנו.

 אם למעט ,הקבלן על תחולנה לעיל 37.3 בסעיף האמורה בעבודה כותרוהכ ההוצאות .37.4
 בוצעה שהעבודה הוכיחו והבדיקות לעיל 37.1 סעיף לפי התחייבותו את הקבלן קיים

 החוזה. להוראות בהתאם

 לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  לנכותן  המזמין  רשאי  ,הקבלן  על  זה  סעיף  לפי  שחלות  הוצאות  .37.5
  ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך לכב מהקבלן לגבותן או עת בכל

  פסולה ועבודה פסולים חומרים סילוק

38.   

  העבודה: מהלך כדי תוך ,עת בכל ,לקבלן להורות רשאי יהיה המפקח .38.1

 ,בהוראה  ייקבע  אשר  זמן  פרק  בתוך  ,אתר הפרויקטמ  כלשהם  חומרים  סילוק  על .38.1.1
 חומרים אתבה ועל ,החוזה לדרישות תואמים אינם שהחומרים מקרה בכל

   החוזה. לדרישות התואמים אחרים

 ידי על שהוקם מהמבנה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו ,סילוקו על .38.1.2
  החוזה. לדרישות בניגוד שבוצעה בעבודה או בחומרים שימוש

 ולעבודה לחומרים  בקשר  שבוצע  ביניים  תשלום  וכל  המפקח  ידי  על שנערכה  בדיקה  כל .38.2
  .לעיל 38.1 סעיף לפי המפקח של חומכו גורעים אינם ,האמורים

 לבצעה  רשאי  המזמין  יהיה  ,לעיל  38.1 סעיף  לפי המפקח  הוראת  אחר  הקבלן מילא  לא .38.3
 יהיה והמזמין ההוראה בביצוע הכרוכות ההוצאות בכל ישא הקבלן הקבלן. חשבון על
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 בכל מהקבלן לגבותן או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל אלה הוצאות לנכות רשאי
 המזמין מזכות לגרוע כדי באמור אין ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,רתאח דרך

 כמפורט מכך המשתמע כל על יסודית הפרה הקבלן ידי על ההוראה מילוי באי לראות
 שלהלן. 63 בסעיף
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 המבנה ביצוע מהלך – ז' פרק

 הפרויקט ביצוע התחלת

 בביצוע וימשיך ,העבודה התחלת בצו לכך שייקבע בתאריך הפרויקט בביצוע יתחיל הקבלן .39
 הנזכר הזמנים ללוח ובהתאם בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט להשלמת הדרוש בקצב

  החוזה. בתנאי 11 בסעיף

 באתר הקבלן ומעמד הקבלן לרשות אתר הפרויקט העמדת

40.  

 יעמיד ,הוראה אותה מתן במועד או ,הפרויקט בביצוע להתחיל ההוראה מתן לפני .40.1
 להתחלת הדרוש ממנו חלק אותו את או הפרויקט מקום את הקבלן לרשות המנהל
 החוזה. בתנאי 11 בסעיף הנזכר הזמנים ללוח בהתאם והמשכו הפרויקט של ביצועו
 ,הפרויקט  ממקום  נוספים  חלקים  ,לזמן  מזמן  ,הקבלן  לרשות  המנהל  יעמיד  מכן  לאחר

  האמור. הזמנים ללוח בהתאם הפרויקט לביצוע שיידרש כפי הכל

40.2.  

 העבודות  ביצוע  לצורך  מטעמו  למי  ו/או  לקבלן  נתונה  ,באתר  להימצאות  הרשות .40.2.1
 ו/או במפורש ,מטעמו למי ו/או לקבלן להעניק כדי בה ואין בלבד החוזה פי על

 לרבות  ,בו  הנמצאים  במבנים  ו/או  במתקנים  ו/או  באתר  כלשהי  זכות  ,במשתמע
 ,שעובדיו ידאג כי ,בזאת מתחייב הקבלן  עיכבון. ו/או חזקה זכות לגרוע ומבלי

 עם מיד האתר את יפנו ועובדיהם מטעמו המשנה קבלני ,הממונים הקבלנים
  בעניין. המנהל או המזמין לדרישת בהתאם ו/או העבודות ביצוע גמר

 המשנה  קבלני  ו/או  הממונים  הקבלנים  ו/או  שעובדיו  לכך  לדאוג  מתחייב  הקבלן .40.2.2
 המפורשת הסכמתו את קיבלו אם זולת ,באתר ילונו לא עובדיהם ו/או מטעמו

  והדין. המקומית הרשות להוראות בכפוף ,לכך ובכתב מראש המנהל של

מובהר בזאת כי במתחם בית וואהל מתקיימת עבודות בינוי ושימור נוספות ע"י קבלן  .40.3
קיים. באחריות המציע הזוכה לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הקבלן הקיים בכל הנוגע 

מקרה של אי הסכמה בין הצדדים תקבע החלטתו לשטחי התארגנות ודרכי מעבר. ב
בדק בעצמם ועל . הקבלן מאשר בזאת כי הוא מפקח מטעם המכללה בלבדשל ה
את כל הכרוך והקשור בביצוע העבודות, לרבות האתר שבו הן אמורות ו חשבונ

כמו גם את מסמכי המכרז, ולרבות כל נתון  שטחי היערכות והתארגנות, להתבצע,
וא התחייבויות ו עסקי, הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלמשפטי, תפעולי א

יהיה מנוע מלטעון להסתמכות על מידע הכלול במסמכי  קבלןעפ"י החוזה, וה קבלןה
ו/או כל צד  קבלןהמכרז והמכללה לא תישא באחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו ל

 ג' בשל הסתמכות על מידע כאמור.
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 הפרויקט השלמת מועד

41.   

 יתחיל שמנינה ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך הפרויקט את להשלים מתחייב הקבלן .41.1
   העבודה. התחלת בצו העבודות ביצוע לתחילת  שנקבע מהתאריך

 חלק  כל  של  השלמתו  לגבי  בחוזה  מפורש  תנאי  לכל  בכפוף  הינה  לעיל  41.1  סעיף  הוראת .41.2
 בחוזה. שנקבעה המסוימת התקופה תוך מהפרויקט מסוים

 בהתאם ,הפרויקט להשלמת המועד קוצר או המבנה/הפרוקיט להשלמת כהרא ניתנה .41.3
  לכך. בהתאם הפרויקט להשלמת המועד ישתנה ,שלהלן 42 לסעיף

  הפרויקט להשלמת קיצור או ארכה

42.   

 של ביצועה את המחייבת  שינויים לביצוע המנהל או המזמין ידי על הוראה ניתנה .42.1
 או הפרויקט השלמת מועד קביעת לצורך ןבחשבו שהובאה לזו שונה או נוספת עבודה

 ,החוזה בתנאי 46 סעיף לפי ,הפסקתה או מהעבודה חלק של ביטולה את המחייבת
 השלמת   במועד  השינוי  את  בה  לקבוע  ,הקבלן  בקשת  לפי  או  הוא  ביוזמתו  ,המנהל  רשאי

 הפרויקט.

חיר מובהר בזאת כי כל עבודה אשר תידרש ע"י מנהל הפרויקט בין אם סוכם עליה מ
כטענה ע"י הקבלן כעיכוב תקבל תבוצע מידית וכל עיכוב בביצועה לא תובין אם לאו 
 .ותחשב כנגד הקבלן מצד המזמין

 הקבלן רשאי ,בלבד במזמין התלויות מנסיבות כתוצאה הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם .42.2
 ,בכתב בהודעה הארכה שיעור את יקבע והמזמין ,הפרויקט להשלמת ארכה לבקש
 שלהלן.  42.4 בסעיף איםלתנ בכפוף

 שלדעת אחרות מנסיבות כתוצאה או עליון כח ידי על הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם  .42.3
 רשאי  ,העיכוב  את  למנוע  אפשרות  לו  היתה  ולא  עליהם  שליטה  לקבלן  היתה  לא  המזמין
 בהודעה הארכה שיעור את יקבע והמזמין ,הפרויקט להשלמת ארכה לבקש הקבלן
 ו/או  השבתה  ו/או  שביתה  ו/או  בשטחים  סגר  שלהלן.  42.4  בסעיף  לתנאים  בכפוף  ,בכתב

 תחשבנה לא זרים פועלים ו/או השטחים מן פועלים בהעסקת הכרוכה אחרת בעיה כל
 כדי דלעיל בפירוט אין עליהן. שליטה היתה לא שלקבלן נסיבות או עליון כח בגדר

 ון.עלי כח בגדר נופלות אינן אשר הנסיבות של סגורה רשימה להוות

  כדלהלן: יהיו הפרויקט להשלמת ארכה למתן יםהתנא .42.4

 יומן לרבות ,המזמין של רצונו לשביעות ,ראיות להביא חייב יהיה הקבלן .42.4.1
  הפרויקט. בביצוע לעיכוב גרמו אירעו אשר שהנסיבות ,העבודה

 אירוע מיום יום 30 בתוך כאמור לארכה בקשתו את להגיש חייב יהיה הקבלן .42.4.2
 הבקשה את  הקבלן  הגיש  לא  הפרויקט. בביצוע  לעיכוב  ,ו,לדעת  שגרמו  הנסיבות

 בעינה.  תישאר  החוזה  ביצוע  שתקופת  לכך  שהסכים  כמי  הקבלן  את  יראו  ,במועד
 ארכה במתן לדון רשאי יהיה המזמין כי בזאת מוסכם ,לעיל האמור אף על

 הימים 30 תום לאחר הוגשה הבקשה אם גם הארכה שיעור את ולקבוע כאמור
    בבקשתו. לאיחור הסיבות את וינמק סביר טעם יתן שהקבלן ינאבת ,האמורים
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 ,לעיל 42.2 קטן בסעיף המפורטות מהנסיבות כתוצאה הפרויקט בביצוע עיכוב נגרם  .42.5
 בשיעור תקורה הוצאות –לעיל 42.4 בסעיף לתנאים בכפוף – לקבלן המזמין ישלם

 הנוסחה לפי החישוב על יעלו לא מקרה ובכל ,הקבלן לבין המזמין בין במו"מ שייקבע
 שלהלן:

  

  Q  = התקורה; הוצאות 

  P = עשרוני: כשבר המבוטא המוסכם ההוצאות אחוז 
  

 ;2% – סגור באתר    

 ;3% – פתוח באתר    

  0K = מע"מ; ללא ,החוזה סכום 

  1K = התייקרות; וללא מע"מ ללא ,בסיס במחירי הביצוע סכום 

  0T = החוזית; הביצוע תקופת  

T1          =           לעיל 42.2 לסעיף בהתאם שניתנו ארכות כולל ,הביצוע תקופת 
 שתיהן. מבין הקצרה – בפועל הביצוע תקופת או

 

 בביצוע זמנית הפסקה של התקופה בחשבון יובאו לא 1T הביצוע תקופת בחישוב .42.6
 תחלהת בצו שנקבע התאריך שבין התקופה וכן ,החוזה בתנאי 46 סעיף לפי הפרויקט
   הפרויקט. במקום בפועל העבודה התחלת תאריך לבין העבודה

 כפוף הסופי החשבון שכר סילוק עם לקבלן ישולמו 42.5 סעיף לפי התקורה הוצאות 
 הקבלן ידי על יוגש אשר הסופי בחשבון התקורה הוצאות לתשלום הבקשה להכללת
 החוזה. בתנאי 60 לסעיף בהתאם

 בגין מלא פיצוי מהווה ,לעיל 42.5 סעיף לפי פותוסהנ התקורה הוצאות עבור התשלום .42.7
 למקום מחוץ והן באתר הפרויקט הן ,הביצוע התמשכות עקב הקבלן הוצאות כל

 נוסף  פיצוי או  תוספת  לכל  זכאי  הקבלן יהיה  לא  ,לעיל  כאמור  לפיצוי ומעבר  ,הפרויקט
 עיכוב נגרם בו מקרה בכל כי מובהר ספק הסר למען הפרויקט. ביצוע התמשכות עקב

 כלשהו לפיצוי הקבלן זכאי יהיה לא ,עליהן חל אינו 42.2 סעיף אשר בנסיבות ביצוע
  אלו. בנסיבות דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כל על מוותר והוא העיכוב בגין

 חול בימי היום בשעות עבודה

43.   

 בשעות הפרויקט בביצוע עבודה תיעשה לא ,אחרת במפורש בחוזה הותנה אם פרט .43.1
  דין. לכל בכפוף אלא ישראל ומועדי שבת בימי או הלילה

 הפסק  ללא  ,הדברים  מטבע  ,להיעשות שצריכה  עבודה  על  חלות  43.1 סעיף הוראות  אין .43.2
 רכוש או נפש להצלת נמנעת ובלתי הכרחית שהיא עבודה כל או ,רצופות במשמרות או
 למפקח  דמי  כך  על  להודיע  הקבלן  על  כזו  עבודה  של  במקרה  ואולם  ,המבנה  לביטחון  או

   לביצועה. כתנאי דין לכל בהתאם ויפעל

T1

T0
x K0 - K1PQ = x
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  המבנה ביצוע קצב החשת

44.   

 שנקבע מכפי הפרויקט ביצוע קצב את להחיש ,עת בכל ,המנהל לדעת ,צורך היה .44.1
 ביצוע להחשת לפעול מתחייב והקבלן לקבלן מתאימה בדרישה - המנהל יפנה ,תחילה

 ,העבודה לשעות הנוגעות המנהל הוראות כל אחרי ולמלא לדרישה בהתאם הפרויקט
 היום שעות בכל העבודה ביצוע לגרוע ומבלי לרבות ,העבודה ושיטות העבודה ימי

 וכיוצ"ב. עבודה חומרי ,כלים ,ציוד ,האדם כח תגבור ,במשמרות עבודה ,והלילה
 הקבלן באחריות לדין. בכפוף ,כאמור  המנהל והוראות לדרישת בהתאם יפעל הקבלן
 הרלבנטיות  הרשויות מטעם הדרושים ההיתרים כל את ונוחשב ועל בעצמו להשיג
 בשעות  לעבודה היתרים זאת ובכלל האמורות לדרישות בהתאם העבודה לביצוע
    הלילה.

 הפרויקט ביצוע קצב החשת בגין פיצוי ו/או תמורה לקבלת זכאי יהיה לא הקבלן .44.2
 קצב את שחילה שיידרש האפשרות כי ,בזאת מצהיר הקבלן לעיל. 44.1 בסעיף כאמור

 והוא החוזית התמורה סכום בקביעת בחשבון ידו על נלקחה ,לעיל כאמור העבודה
 בין שנקבעה החוזית לתמורה מעבר נוספת תמורה ו/או פיצוי כל לדרוש שלא מתחייב
 הכרוך  ו/או  המשתמע  ו/או  הנובע  כל  בגין  ו/או  העבודה  ביצוע  קצב  החשת  בגין  הצדדים

   בכך.

 איחורים על מראש םועיוקב מוסכמים פיצויים

45.   

 משלבי  שלב  או  מהפרויקט  מסוים  חלק  כל  או  הפרויקט  ביצוע  את  הקבלן  ישלים  לא  אם .45.1
 42 סעיף לפי בקיצורה או בהארכתה בהתחשב ,בחוזה שנקבעה התקופה תוך ביצועו
 מפורטכ מראש וקבועים מוסכמים  כפיצויים למזמין הקבלן ישלם ,החוזה בתנאי

  לעיל. 16 בסעיף ומוסכם

 סכום מכל לעיל 45.1 בסעיף האמורים הפיצויים סכום את לנכות רשאי יהיה המזמין  .45.2
 באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותו או מהמזמין עת בכל לקבלן שיגיע
 כאמור לקבלן לתשלום המאושר הביניים מחשבון ניכויו באמצעות או ערבויות חילוט
 הקבלן את פוטרים אינם גבייתם או םוייניכ ,הפיצויים תשלום שלהלן. 59 בסעיף

 אחרת  התחייבות  מכל  ו/או  זו  בחוזה  הנקוב  במועד  הפרויקט  את  להשלים  מהתחייבותו
  החוזה. לפי

 כלשהו חלק לגבי השלמה תעודת לקבלן המנהל נתן כולו הפרויקט השלמת לפני אם .45.3
 ,רמוהא בחלק השתמש או החזיק והמזמין ,החוזה בתנאי 54 סעיף לפי ,מהפרויקט

 מהפיצויים יחסי חלק ,האמורה ההשלמה תעודת מתן לאחר יום כל לגבי יופחת
 חלק שבין היחסי הערך לפי ,לעיל 45.1 בסעיף האמורים מראש והקבועים המוסכמים

  כולן. כולו/העבודות המבנה לבין האמור הפרויקט

 עבודה הפסקת

46.   

 לפי ,לצמיתות או יםמסו לזמן ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע את יפסיק הקבלן .46.1
 ,בהוראה שיצוינו ולתקופה לתנאים בהתאם ,המזמין או המנהל מאת בכתב הוראה

 העניין  לפי–  המזמין  או  המנהל  ידי  על  לו  ניתנה  אם  אלא  הפרויקט  ביצוע  את  יחדש  ולא
  כך. על בכתב הוראה -

 באמצעים הקבלן ינקוט ,46.1 סעיף לפי ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע הופסק .46.2
  המפקח. ידי על שיאושרו כפי ,הצורך לפי ולהגנתו הפרויקט להבטחת
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 בסעיף כאמור הפרויקט ביצוע של זמנית מהפסקה כתוצאה לקבלן שנגרמו הוצאות  .46.3
 כלשהו פיצוי ו/או תשלום לקבלת זכאי יהיה לא והוא בלבד הקבלן על תחולנה ,46.1

  כזה. במקרה

 על עבודה התחלת  צו  שניתן  אחרי  ,מיתותצל  ,מקצתו  או  כולו  ,הפרויקט ביצוע  הופסק  .46.4
 זכאי הקבלן יהיה – בפועל הפרויקט בביצוע החל והקבלן ,החוזה בתנאי 39 סעיף פי

 העבודה הפסקת למועד עד בפועל שביצע העבודה עבור התמורה את מהמזמין לקבל
 יוצא ללא ,כאמור העבודה הפסקת בגין תביעותיו כל של ומוחלט סופי לסילוק וזאת

 בפועל שבוצעה העבודה ערך קביעת לצורך רווחים. והפסד הוצאותיו לרבות ,הכלל מן
 שהקמתו ממנו חלק כל או הפרויקט לגבי סופיות מדידות תעשנה ,הקבלן ידי על

 ידי על ייקבע ,הקבלן ידי על בפועל שבוצעה העבודה ערך הענין. לפי הכל ,הופסקה
  העבודה. הפסקת מיום יום 45 תוך המנהל

 ולאחר לעיל 46.4 בסעיף כאמור ,לצמיתות ,מקצתו או כולו ,הפרויקט ביצוע קהופס  .46.5
 ביצוע את לחדש המזמין ידי על הוחלט ,כאמור הביצוע הפסקת על ההודעה מתן

 והמזמין העבודה בביצוע להמשיך זכות לקבלן תהיה לא ,מקצתו או כולו ,הפרויקט
 מבלי  -  חלקו  או  כולו–  טויקהפר  ביצוע  השלמת  לשם  קבלן  כל  עם  להתקשר  רשאי  יהיה

 זו החלטתו בגין אחרת כספית תמורה כל ו/או פיצוי כל לקבלת זכות תהיה שלקבלן
   המזמין. של

 הצדדים ידי על בזכויות שימוש אי או שימוש

47.  

 תהווה לא ,מסוים במקרה זה חוזה מהוראות לסטות מהם אחד או הצדדים הסכמת .47.1
 אחר. הלמקר שווה גזירה ממנה ילמדו ולא תקדים

 ,מסוים  במקרה  זה  חוזה  לפי  להם  הניתנות  בזכויות  מהם  אחד  או  הצדדים  השתמשו  לא .47.2
 ויתור זו מהתנהגות ללמוד ואין אחר במקרה זכויות אותן על ויתור בכך לראות אין

 זה. חוזה לפי וחובות זכויות על כלשהו
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 והפחתות תוספות ,שינויים – ח' פרק

   הפרויקט ביצוע בהיקף הגדלות ,הקטנות ,שינויים 

 שינויים

48.   

 או במבנה שינוי כל ביצוע על עת בכל בכתב להורות  רשאים המזמין או המנהל .48.1
  ההוראה.  אחר  למלא  בזאת מתחייב  והקבלן  -  חלקן  או כולן  –  בפרויקט  או בעבודות

 הודעה לו נמסרה טרם אם גם– המבוקש השינוי את לאלתר לבצע מתחייב הקבלן
 המבנה סיכון למנוע מנת  על  שניתנה  ובלבד - כנדרש  המזמין או  המנהל ידי  על  בכתב

   אדם. חיי או

 מי של הגדלה משמעותה אשר ,לעיל 48.1 בסעיף כאמור שינוי לביצוע הוראה .48.2
 הנקובה  מהכמות  50%  על  העולה  בשיעור  המצ"ב  הכמויות  בכתב  הנקובות  מהיחידות

 אובוה מבין השניים, מעלות הסעיף, לפי הג 50%או  הכמויות בכתב יחידה לאותה
 כהוראה תוגדר המצ"ב הכמויות בכתב מלכתחילה כלולה שאיננה עבודה ביצוע

  חריגה"(. "עבודה )להלן: חריגה עבודה לביצוע

 הפרויקט ביצוע בהיקף הגדלת או הקטנת

 חייב שיהיה ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי ,על בכתב לקבלן להורות רשאי המזמין .48.3
 ביצוע  הקטנת  על  או  העבודות  ו/או  הפרויקט  ביצוע  היקף  דלתגה  על  ,החלטתו  את  לנמק

 או הקטנת על זאת ובכלל מהעבודות חלק ביטול על ו/או העבודות ו/או הפרויקט
 מועד דחיית על או הכמויות כתב מסעיפי אחד מכל כמויות של כליל ביטול או הגדלת
 והקבלן יוצ"בכו בשלבים העבודה ביצוע על או - חלקן או כולן– העבודות ביצוע

  ממנו. לגרוע ולא 48 סעיף הוראת על להוסיף בא האמור בהתאם. לפעול מתחייב

 לתמורה  –  לעיל  48.3  בסעיף  המנויים  מהמקרים  אחד  כל  בהתקיים  -  זכאי  יהיה  הקבלן  .48.4
 למחירי בהתאם  לו תשולם הנ"ל התמורה בפועל. שביצע העבודה חלקי בגין ורק אך

 52  וסעיף  בכלל  זה  חוזה  להוראות  בכפוף  הכמויות  בכתב  הנקובים  הרלבנטיים  היחידה
 לקבלת דרישה ו/או תביעה כל לו תהיה לא כי בזאת מתחייב הקבלן בפרט. שלהלן
 ו/או הנובע כל בגין ו/או האמורה המזמין החלטת בגין לכך מעבר פיצוי ו/או תמורה

  ממנה. המשתמע

 המזמין ,לעיל 48.2 בסעיף הכהגדרת חריגה עבודה בגדר יהיה הנדרש והשינוי במקרה .48.5
 למנגנון בהתאם תהיה לא בגינה התמורה כי לקבוע הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי

 עבודה  לאותה  הרלבנטיים  היחידה  היחידה/מחירי  מחיר  אלא  לעיל  48.4  בסעיף  הקבוע
    שלהלן. 49 בסעיף הקבוע המנגנון פי על יקבעו חריגה

 שינויים הערכת

49.   

 ,חריגה כעבודה מוגדר אינו אשר 48 בסעיף לאמור בהתאם שבוצע שינוי כל של ערכו .49.1
 לא הכמויות. בכתב הנקובים הרלבנטיים היחידה/היחידות מחיר/מחירי לפי ייקבע
 השינוי של ערכו לקביעת הדרושים יחידה/יחידות מחיר/מחירי הכמויות בכתב נקבעו

 49.2 בסעיף הקבוע למנגנון בהתאם החסרים היחידה/היחידות מחיר/מחירי ייקבעו –
 של ערכו קביעת אי מפאת השינוי של ביצועו את לעכב רשאי אינו הקבלן שלהלן.
מובהר בזאת כי עיכוב מפאת אי קביעת ערכו של השינוי לא יחשב כעיכוב מצד   השינוי.

 המזמין. 

 עבור  היחידה/יחידות  מחיר  או  לעיל  49.1  בסעיף  כאמור  ,החסר  היחידה/היחידות  מחיר .49.2
 שלוש מבין וךהנמ המחיר בשווי יהיה ,לעיל 48.2 בסעיף כהגדרתה גהחרי עבודה

  הבאות: החלופות
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  קביעת לצורך עליו להתבסס שאפשר הכמויות בכתב הנקוב דומה יחידה מחיר .49.2.1
  .סופית תהיה הפרויקט מנהל של קביעתו ,זה בעניין החסר היחידה מחיר

 במחירון הכמויות כתב סעיפי בגוף הנקוב נטו מהמחיר 85%-ל השווה סכום .49.2.2
-ב בעניין הנקוב מהתעריף 85%-ל השווה סכום או שיפוצים( )לא "דקל"

-ו )"דקל" השונים במחירונים להשוואה הרלבנטי המחיר המשולב". המאגר"
 העדכנית במהדורה החסרה ליחידה המתאים המחיר יהיה המשולב"( "המאגר

 עבודות בגין תספתו ללא ,השינוי לביצוע הבקשה למועד נכון המחירונים של
 אחרת תוספת כל ו/או  אזור תוספת ו/או התייקרות תוספת ו/או קטן בהיקף

 קבלן.ה עבור תוספת ו/או

 היחידה  מחיר  את  לקבוע  שניתן  אף  על  כי  להחליט  רשאי  המזמין  ,האמור  אף  על .49.2.3
 פי על יקבע המחיר ,לעיל המפורטות מהחלופות יותר או אחת פי על הנדרש

  .שלהלן 49.3 ףבסעי הקבוע המנגנון

 לביצוע הנדרש היחידה מחיר לקביעת מתאימים סעיפים  המנהל לדעת ,נמצאו לא .49.3
  המנהל ידי על ערכם ייקבע ,לעיל 49.2 בסעיף הקבוע המנגנון באמצעות  השינוי

 מפורט מחירים ניתוח על וכן בעניין המנהל לדעת מקובלים שוק מחירי על בהסתמך
 מהספקים  )חשבוניות  ואסמכתאות  פירוט ויכלול לנההמ  לאישור הקבלן ידי על  שיוגש
 הקבלן השינוי. בביצוע שהושקעו והחומרים העבודות לערך ,החומרים( נרכשו מהם
 פעמית חד תמורה לתשלום ,כאמור והעבודה החומרים לעלויות בנוסף זכאי יהיה

 שלמה ,סופית כתמורה ,וזאת והחומרים העבודה מערך 12% עד של בשיעור נוספת
 ,מטעמו המשנה קבלני כל ושל הקבלן של הכלליות הוצאותיו כל בעבור לטתוחומ

 ורווח מימון ,תקורות ,אתר הוצאות ,עבודה ניהול בגין הוצאותיו לגרוע ומבלי לרבות
 בהתאם המנהל ידי על תיקבע האמור בגין לקבלן המגיעה התמורה שיעור בשלמות.

   ומוחלטת. סופית התהי בעניין המנהל החלטת הבלעדי. דעתו לשיקול

 יומית עבודה תשלומי

50.   

 עבודה לפי שתיעשה עבודה של ביצוע על  בכתב – העניין לפי– המנהל או המזמין הורו .50.1
 ישולם אשר הסכום יקבע במסגרתו אשר מו"מ המנהל לבין הקבלן בין יערך יומית
 וערך העבודה ערך על בהתבסס יערך המו"מ האמורה. העבודה ביצוע בעד לקבלן

 על המעידים הקבלן ידי על יוגשו אשר למסמכים בהתאם אתר הפרויקטב ריםומהח
   הערך.

 יסוד  על  ,השאר  בין  ,המנהל  ידי  על  ייקבעו  זה  סעיף  לצורך  החומרים  וערך  העבודה  ערך  .50.2
 הבאים: הפרטים נרשמו בהן הקבלן שניהל רשימות

 בעבודה; שהושקעו החומרים כמויות .50.2.1
 ושעות העבודה ימי וכן במקצוע יהםסוג ,מקצועותיהם ,העובדים שמות .50.2.2

 העבודה;
 הובלה; הוצאות .50.2.3
 כבד; מכני ציוד הוצאות .50.2.4
  העבודה. לביצוע הקשורות אחרות הוצאות .50.2.5

 , עותקים  בשני  למפקח  תימסרנה  50.2.5  ,50.2.4  ,50.2.3  ,50.2.1  בסעיף  כאמור  הרשימות .50.3
 נישב למפקח תימסר 50.2.2 קטן בסעיף כאמור העובדים ורשימת ,שבוע כל בסוף

 של ואישורו בדיקתו לאחר ,רשימה מכל העותקים אחד עבודה. יום כל לאחר ,עותקים
 לתשלום. הגשתו לשם לקבלן יוחזר ,המפקח

 בוטל.   .51
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 מדידות – ט' פרק

 כמויות מדידת

52.   

 לביצוע הדרושות הכמויות של בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות .52.1
 מילוי לצורך בפועל לבצען הקבלן שעל ותהסופי ככמויות לראותן ואין הפרויקט

  החוזה. לפי התחייבויותיו

 המפקח  ידי  על  שתעשנה  מדידות  סמך  על  תיקבענה  החוזה  לפי  בפועל  שבוצעו  הכמויות  .52.2
 שיוגשו  כמויות  חישובי  סמך  על  ו/או  הכמויות  בכתב  המפורטת  לשיטה  בהתאם  והקבלן

 בספר תירשמנה המדידות כל ן.העני לפי הכל ,המפקח ידי על ויאושרו הקבלן ידי על
 והקבלן. המפקח ידי על ותיחתמנה לכך מיוחדות ברשימות או המדידות

 על לקבלן מראש הודעה המפקח יתן ,מקצתו או כולו ,המבנה את למדוד בואו לפני  .52.3
 או הנקוב במועד נוכח להיות מתחייב והקבלן ,לו הרצוי המועד ועל כן לעשות כוונתו
 וכן ,הדרושות המדידות את לבצע לנציגו או למפקח ולעזור הז לצורך כוח-בא לשלוח
 למפקח ולהמציא ,חשבונו על ,המדידות לביצוע הדרושים והציוד האדם כח את לספק

 לכך. בקשר הדרושים הפרטים את

 או המפקח רשאי – המדידות ביצוע לצורך הנקוב במועד כוחו-בא או הקבלן נכח לא  .52.4
 של הנכונות כמדידות האלה המדידות את ויראו ,בהעדרם המדידות את לבצע נציגו

 סביר טעם נתן הקבלן אם אולם עליהן. לערער רשאי יהיה לא והקבלן ,הכמויות
 , כאמור המדידות לביצוע שנקבע המועד לפני למפקח הודעה כך על ומסר להעדרו

 לעיל. 52.3 בסעיף כאמור שיקבע יותר מאוחר למועד המדידות ביצוע יידחה

 ,ימים  7  תוך  ,בכתב  לערער  הוא  רשאי  –  המדידות  ביצוע  במועד  כוחו-בא  או  הקבלן  נכח .52.5
 האמורה. הכמות של שניה מדידה לביצוע מועד יקבע והמפקח ,שנמדדה כמות כל על

 יקבע ,המפקח לבין הקבלן בין דעות חילוקי יישארו השנייה המדידה אחרי גם אם
 סופית. תהיה וקביעתו הכמויות את המנהל

 תבוצענה שהמדידות ביקש והקבלן למדידה מוכן ,מקצתו או כולו ,המבנה היה  .52.6
 סבירות. מסיבות אלא המדידה ביצוע את המפקח ידחה לא – בהקדם

 יסוד מחירי

 במקום נטו מחיר פירושו: ,מוצר או חומר לגבי ,יסוד" "מחיר בחוזה נקבע שבו מקום בכל .53
 ,פחת  ,הובלה  ,פריקה ,העמסה  תהוצאו  בחשבון  להביא מבלי  –  מוצר או  חומר  שלאותו  רכישתו

 בכל או הכמויות בכתב נקוב מחיר שאותו כפי וכיו"ב האחרות והוצאותיו מימון ,קבלן רווח
  החוזה. ממסמכי אחר מסמך

 התוספת או ההנחה יחולו לא ,החוזה לשכר תוספת לקבלן ניתנה או הנחה הקבלן נתן .53.1
 לטיב ,האספקה למקור געבנו המפקח אישור את לקבל חייב הקבלן היסוד. מחירי על

 למחירם. והמוצר החומר

 ,שובר,קבלה ,חשבון ,מחיר הצעת כל ,דרישתו לפי ,למפקח להמציא מתחייב הקבלן .53.2
 החוזה שכר לקביעת הנוגעים וכיוצ"ב לספקיו תשלום תנאי לרבות מס חשבונית

   הנ"ל. הסעיף שיחול במקרה

  



 

 176מתוך   64עמוד 
 

 ותיקונים בדק ,השלמה – י' פרק

  לפרויקט גמר ותעודת אכלוס אישור טופס וקבלת למבנה השלמה תעודת

54.   

 ,המבנה בבדיקת יתחיל והמפקח בכתב למפקח הקבלן כך על יודיע – המבנה הושלם .54.1
 יום 30 תוך האפשר במידת הבדיקה את וישלים ,ההודעה קבלת מיום יום 15 תוך

 המנהל יתן – החוזה לדרישות מתאים המבנה את המפקח מצא בה. שהתחיל מהיום
 רשימת  לקבלן המפקח ימסור – לא ואם הבדיקה; תום עם השלמה תעודת לןלקב

 סבירה תקופה תוך לבצעם חייב והקבלן ,הדרושים ההשלמה עבודות ו/או התיקונים
   המפקח. ידי על לכך שתיקבע

 בו ולהשתמש במבנה להחזיק המזמין של מזכותו גורע ,לעיל 54.1 בסעיף האמור אין  .54.2
 ,השלמה  תעודת  ניתנה  ולא  ההשלמה  ו/או  התיקונים  עבודות  במבנה  בוצעו  טרם  אם  גם

 שנקבעה התקופה תוך ההשלמה עבודות את ו/או התיקונים את לבצע חייב והקבלן
  המפקח. ידי על לכך

 על שנקבעה התקופה תוך ההשלמה עבודות את ו/או התיקונים את הקבלן ביצע לא  .54.3
 בעצמו  ההשלמה  עבודות  את אוו/ התיקונים  את  לבצע  רשאי  המנהל יהיה ,המפקח  ידי
 יהיו  ההשלמה  עבודות  ו/או  התיקונים  ביצוע  הוצאות  לנכון.  שימצא  אחרת  דרך  בכל  או
 להוצאות  כתמורה  מהן  12%  של  בתוספת  ,אלה  הוצאות  ינכה  והמזמין  הקבלן  חשבון  על

 , אחרת דרך בכל מהקבלן אותן יגבה או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל ,משרדיות
 ההוצאות פירוט את לעיונו לקבל זכאי יהיה הקבלן ערבויות. חילוט ותבאמצע לרבות

 האמורות.

 מהמבנה/מהפרויקט מסוים חלק להשלים הקבלן על בחוזה מפורש תנאי לפי אם  .54.4
 חלק שהושלם או כולו הפרויקט להשלמת שנקבע הסופי התאריך לפני מסוים במועד
 להשתמש או בו להחזיק מדעו או בו השתמש ,בו החזיק והמזמין מהפרויקט כלשהו

 והוראות ,האמור מהפרויקט חלק לגבי השלמה תעודת לדרוש הקבלן רשאי ,בו
 כלגבי מהמבנה חלק לגבי השלמה תעודת מתן על יחולו שלעיל הקטנים הסעיפים

 כולו/הפרויקט. המבנה

 הקבלן  של  הבלעדית  באחריותו  ,לעיל  54.1-54.4  בסעיפים  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף  .54.5
 מי מצד אישור למתן כתנאי והמנהל הרשויות ,הדין ודרישות התנאים כל אחר אלמל

 המבנה כל עבור לפרויקט גמר תעודת ו/או (4 )טופס אכלוס אישור טופס לקבלת מהם
   לעיל. 54.4 בסעיף כאמור ,העניין לפי ,חלקו או

 אימצי ,הצדדים בין יוסכם אשר אחר מועד בכל או למבנה השלמה תעודת קבלת עם .54.6
 המזמין לפקודת ערוכה מותנית בלתי ,אוטונומית בנקאית ערבות המזמין לידי הקבלן

 5% של בשיעור – זה לחוזה א' כנספח המצ"ב בנוסח – טיב( )ערבות הבדק לתקופת
 ובמועד  היה  שנתיים.  של  לתקופה  מע"מ(  ללא)  העבודות  ביצוע  בגין  הסופי  השכר  מערך

 הקבלן ימציא ,העבודות ביצוע יןגב הסופי שכרו לקבלן אושר  טרם האמור
 הסופי השכר מערך 5% של בשיעור - האמור בנוסח – )טיב( בדק ערבות למזמין

 עם שנתיים.  של לתקופה מע"מ( ללא) העבודות ביצוע בגין המזמין ידי על המשוער
  הערבות סכום לתיקון הקבלן ידאג ,להלן 60 בסעיף כאמור לחוזה סופי שכר קביעת

    בהתאם.

 התיקונים לביצוע בכפוף ,הראשונה הבדק שנת בתום להורות המזמין מכותסב
 שיעור הפחתת על המזמין של המלאה רצונו לשביעות הקבלן ידי על במבנה שיידרשו
  מע"מ(. ללא) הסופי השכר מערך 2.5%-ל השנייה הבדק לשנת הבנקאית הערבות

 כל ביצוע את השלים לא הקבלן כי יסתבר הבדק תקופת לסיום הסמוך ובמועד היה
  המזמין  יאריך  ,והמזמין  המנהל  רצון  לשביעות  ממנו  נדרשו  אשר  הליקויים/  התיקונים

 ערבות  נוספת.  לתקופה  הבדק  ערבות  תקופת  את  -  הבלעדי  שיקולו  פי  ועל  לפעם  מפעם  -
 תוקנו הליקויים/התיקונים כל כי המנהל אישור קבלת לאחר רק לקבלן תוחזר הבדק

 , כך – חלקה או כולה– מומשה לא שהערבות ובתנאי רצונו ביעותשל הקבלן ידי על
  שנותרה. המוקטנת הערבות רק תוחזר חלקי מימוש של שבמקרה
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 עבודות בגין בדק ערבות למכללה ימציא הקבלן– איטום עבודות  בגין  בדק ערבות .54.7
 גובה ,חודשים 36 של נוספת לתקופה ,המבנים עבור השנייה הבדק שנת בסיום איטום

 האיטום פרק של הסופי השכר מערך  מע"מ( ללא) 10% של בשיעור יהיה הערבות
 בפרויקט

 ותיקונים בדק

55.  

 אחרת תקופה כל או חודשים 24 של תקופה פירושה: הבדק תקופת ,החוזה  לצורך .55.1
 של מניינה יותר. הארוכה התקופה לפי ,בדין או החוזה של אחר מסמך בכל שנקבעה

 בהתאם  ,למבנה  ההשלמה  בתעודת  כמצוין  העבודה  מתהשל  מיום  יתחיל  הבדק  תקופת
 מיום – המבנה של שונים חלקים לגבי השלמה תעודת של במקרה או לעיל 54 לסעיף

   ההשלמה. בתעודות כמצוין חלקים אותם של השלמתם

 או לקויה מעבודה כתוצאה נגרם אשר פגם או נזק ,הבדק תקופת תוך ,במבנה נתהווה .55.2
 נזק כל לתקן הקבלן חייב –לעיל (9)35 בסעיף לאמור בכפוף ,פגומים בחומרים שימוש

 תוך שנתהווה פגם או נזק לגבי הדין הוא ,המפקח דרישת לפי הכל ,כאמור פגם או
 כתוצאה נגרם ואשר החוזה בתנאי 27 סעיף לפי שבוצע תיקון בכל הבדק תקופת

 פגומים. בחומרים שימוש או לקויה מעבודה

  שלהלן. 56.2 בסעיף מהאמור לגרוע כדי לעיל 55.2 בסעיף באמור אין .55.3

 הקבלן. על יחולו לעיל 55.2 סעיף לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות  .55.4

 סיבותיהם וחקירת פגמים

56.   

 שיחקור  מהקבלן  לדרוש  המפקח  רשאי  ,ביצועו  בזמן  במבנה  פגם  ו/או  התאמה  אי  נתגלו .56.1
 המפקח. ידי על שתאושר שיטה לפי ושיתקנם הפגם ו/או ההתאמה אי סיבות אחר

 יחולו – החוזה לפי להם אחראי הקבלן שאין כאלה הפגם ו/או ההתאמה אי היתה
 שהקבלן כאלה הפגם ו/או ההתאמה אי היתה המזמין. על והתיקון החקירה הוצאות
 חייב הקבלן יהיה וכן ,הקבלן על החקירה הוצאות יחולו – החוזה לפי להם אחראי

 ו/או ההתאמה אי אם בכך. הכרוך וכל הפגם ו/או תאמההה אי את ,חשבונו על ,לתקן
  למזמין. פיצויים בתשלום חייב הקבלן יהיה ,לתיקון ניתנים אינם הפגם

 גמר אחר  שנים  5 תוך  במבנה פגם  ו/או  התאמה  אי  נתגלו  ,זה  בחוזה  האמור  לכל  בנוסף .56.2
 יההי ,הדין או החוזה לדרישות בהתאם שלא המבנה מביצוע הנובעים ,הבדק תקופת
 אי ואם ,חשבונו על ,בכך הכרוך וכל הפגם ו/או ההתאמה אי את לתקן חייב הקבלן

  למזמין.  פיצויים  בתשלום  חייב  הקבלן  יהיה  ,לתיקון  ניתנים  אינם  הפגם  ו/או  ההתאמה

 56-ו (2)55 ,(2)46 סעיפים לפי הקבלן התחייבויות מילוי אי

 וזאת ,החוזה בתנאי 56 או 55.2 ,46.2 סעיפים לפי התחייבויותיו אחרי הקבלן ימלא לא אם .57
 העבודות את לבצע המזמין רשאי ,יום 14 של בכתב מוקדמת הודעה לו שניתנה לאחר

 התחייבויותיו  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  ואם  ,אחרת  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  ידי  על  האמורות
 12%  של  בתוספת  ,האמורות  ההוצאות  את  לנכות  רשאי  המזמין  יהיה  ,הקבלן  על  חלות  כאמור

 בכל מהקבלן לגבותן או עת בכל לקבלן שיגיע סכום מכל ,משרדיות להוצאות כתמורה מהן
 ערבויות. חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך
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 תשלומים - י"א פרק

  בוטל. .58
 

59.  
 הבאות: הוראותובהתאם ל מדידה באמצעות תיקבע התמורה

 
  

בגין ביצוע מצטבר עד  םביניי חשבון למפקח הקבלן יגיש חודש לכל 7 עד לחודש אחת .59.1
 חריגים ,כמויות חישובי ,מדידה דפי מעודכן, זמנים לוח בצירוף לסוף חודש קודם,

 הזמנים לוח זה סעיף לצורך יכונו ]להלן חריגים( ויהיו )במידה לחריגים מחיר וניתוחי
 ויהיו  )היה  לחריגים  המחיר  וניתוחי  החריגים  ,הכמויות  וחישובי  המדידה  דפי  ,המעודכן

 חשבון לבדיקת תנאי מהווה האסמכתאות צירוף "[.אסמכתאות" יחדיו: (גיםחרי
     .ואישורו המנהל ידי על הביניים

  
 ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הביניים חשבון את יבדוק המנהל .59.2

 לתשלום ידו על המאושר הסכום את ויקבע מתייחס הוא אליו למועד עד הפרויקט
  ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות המנהל יפחית זה מסכום לקבלן.

 על  או  החוזה  פי  על  מהקבלן  למזמין  המגיע  או  החוזה  לפי  לקבלן  ששולם  אחר  סכום  כל
 החדש הסכום ואת וכיו"ב לעיל האמור למועד עד ביניהם שנחתם אחר חוזה כל פי

 לקבלן לתשלום מומלץ כסכום המנהל יעביר ההפחתות( פחות המאושר )הסכום
 המומלץ הסכום תשלום על להורות הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי המזמין למזמין.

 את חוזרת בדיקה בעצמו ולבדוק הסכום קביעת לדרך והבהרות הסברים לבקש או
 ולקבוע  המנהל  המלצת  את  לקבל  שלא  הזכות  שמורה  למזמין  דהיינו:  המבוקש.  הסכום
 נוסף נתון וכל האסמכתאות על תמךבהס לקבלן המאושר התשלום סכום את בעצמו

 סמכות גם כוללת זו סמכות כי ,יובהר ידרוש. אם ,מהמנהל או מהקבלן שידרוש
 המנהל. ידי על שאושר מהסכום נמוך לתשלום מאושר סכום לקבלן לקבוע למזמין
 ,מקרה בכל הצדדים. את ותחייב ומכרעת סופית תהיה זה במקרה המזמין החלטת
 של האחרון מהיום יום 75 של תשלום בתנאי ישולם לקבלן לתשלום שיאושר הסכום

 תוך הוגש  הנ"ל שהחשבון ובלבד הרלבנטי הביניים חשבון הוגש בגינו הביצוע חודש
    האסמכתאות. כל אליו וצורפו לעיל 59.1 בסעיף הנקוב המועד
 

 בסעיף  הנקוב  למועד  מעבר  מהאסמכתאות  מי  בצירוף  או  הביניים  חשבון  בהגשת  איחור .59.3
 תחילת  שמועד  ,כך  ותשלומו  אישורו  הביניים  חשבון  בדיקת  מועד  את  ידחה ,לעיל  59.1

 של  הביניים חשבון  אושר  בו החודש  של  האחרון מהיום  יחל  לתשלום הימים  75  חישוב
 פיצוי  לכל  זכאי  יהיה  שהקבלן  מבלי  ,וזאת  ,המאוחר  לפי  ,המזמין  או  המנהל  ע"י  הקבלן

 לכך לדאוג הקבלן של הבלעדית באחריותו  .בעניין אחרת או כספית תמורה ו/או
  קבלתן. מועד את האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל

 
 עבודה שלבי ביצוע כנגד התשלומים טבלת פי-על נקבע החשבונות תשלום בו בחוזה .59.4

 או בשלמותם ,החוזה בתנאי 59-ו ,52 ,36 סעיפים הוראות יחולו לא ,מראש קבועים
 בחוזה. שנקבעו לשינויים בכפוף אלא ,בחלקם

  
 קיום אישור ונספח ,הביצוע שערבות בכך מותנה כאמור הביניים תשלומי ביצוע .59.5

 ומי במקרה המזמין. ידי על המאושר ובנוסח בתוקף הם (לחוזה 'ד נספח) הביטוח
 אישור  במועד  המזמין  ידי  עלי  המאושר  ובנוסח  בתוקף  יהיה  לא  האמורים  מהמסמכים

 ידי על המאושר בנוסח להמצאתם עד יידחה בוןהחש תשלום מועד ,לקבלן החשבון
 החודש של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים 75 חישוב תחילת שמועד ,כך המזמין.

 ידי על לידיו המצאתם לאחר ,וזאת  הנ"ל המסמכים אחרון המזמין ידי על אושר בו
 מועד בגין אחרת או כספית תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן הקבלן.

 מכך. המשתמע ו/או הנובע כל ו/או האמור התשלום
  

 ,אלה תשלומים של ביצועם וכן הביניים תשלומי אישור ו/או הביניים תשלומי בדיקת .59.6
 שנעשתה העבודה לטיב המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין הסכמת משום בהם אין

 יםמבוסס  עליהם כלשהם  מחירים של  לנכונותם  או  חומרים  של  לאיכותם  או  בפרויקט
  הביניים. תשלומי

 
 מסיבות בחוזה הנקובים למועדים מעבר לקבלן הביניים בתשלומי פיגור של במקרה .59.7

 שאינן
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 על הכללי החשב לריבית האמור הפיגור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות 
 מתום החל לתקופה תהיה ,כאמור לקבלן המגיעה הריבית בפיגור. ששולם התשלום

 תשולם  לא בפועל.  הביניים תשלום למועד ועד הביניים לתשלום בחוזה הנקוב המועד
 הפרשי יישא לא התשלום כן כמו הנ"ל. לפיצוי מעבר נוספת כספית תמורה כל לקבלן

 ו/או הנובע כל בגין ו/או העניין בגין לעיל לנקוב מעבר כלשהי ריבית ו/או הצמדה
 מכך. המשתמע

    
 

 ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הביניים חשבון את יבדוק המנהל .59.8
 לתשלום ידו על המאושר הסכום את ויקבע מתייחס הוא אליו למועד עד הפרויקט

  ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות המנהל יפחית זה מסכום לקבלן.
 על  או  החוזה  פי  על  מהקבלן  למזמין  המגיע  או  החוזה  לפי  לקבלן  ששולם  אחר  סכום  כל
 החדש הסכום ואת וכיו"ב לעיל האמור למועד עד ביניהם שנחתם אחר חוזה כל פי

 לקבלן לתשלום מומלץ כסכום המנהל יעביר ההפחתות( פחות המאושר )הסכום
 המומלץ הסכום תשלום על להורות הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי המזמין למזמין.

 את חוזרת בדיקה ובעצמ ולבדוק הסכום קביעת לדרך והבהרות הסברים לבקש או
 ולקבוע  המנהל  המלצת  את  לקבל  שלא  הזכות  שמורה  למזמין  דהיינו:  המבוקש.  הסכום
 נוסף נתון וכל האסמכתאות על בהסתמך לקבלן המאושר התשלום סכום את בעצמו

 סמכות גם כוללת זו סמכות כי ,יובהר ידרוש. אם ,מהמנהל או מהקבלן שידרוש
 המנהל. ידי על שאושר מהסכום נמוך לתשלום מאושר סכום לקבלן לקבוע למזמין
 ,מקרה בכל הצדדים. את ותחייב ומכרעת סופית תהיה זה במקרה המזמין החלטת
 של האחרון מהיום יום 75 של תשלום בתנאי ישולם לקבלן לתשלום שיאושר הסכום

 תוך הוגש  הנ"ל שהחשבון ובלבד הרלבנטי הביניים חשבון הוגש בגינו הביצוע חודש
    האסמכתאות. כל אליו וצורפו לעיל 59.1 בסעיף הנקוב המועד
 

 בסעיף  הנקוב  למועד  מעבר  מהאסמכתאות  מי  בצירוף  או  הביניים  חשבון  בהגשת  איחור .59.9
 תחילת  שמועד  ,כך  ותשלומו  אישורו  הביניים  חשבון  בדיקת  מועד  את  ידחה  ,לעיל  59.11
 של  הביניים חשבון  ראוש  בו החודש  של  האחרון מהיום  יחל  לתשלום הימים  75  חישוב
 פיצוי  לכל  זכאי  יהיה  שהקבלן  מבלי  ,וזאת  ,המאוחר  לפי  ,המזמין  או  המנהל  ע"י  הקבלן

 לכך לדאוג הקבלן של הבלעדית באחריותו  בעניין. אחרת או כספית תמורה ו/או
  קבלתן. מועד את האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל

 
 מבוטל .59.10

 
 קיום אישור ונספח ,הביצוע שערבות בכך מותנה כאמור הביניים תשלומי ביצוע .59.11

 ומי במקרה המזמין. ידי על המאושר ובנוסח בתוקף הם (לחוזה 'ד נספח) הביטוח
 אישור  במועד  המזמין  ידי  עלי  המאושר  ובנוסח  בתוקף  יהיה  לא  האמורים  מהמסמכים

 ידי על המאושר בנוסח להמצאתם עד יידחה החשבון תשלום מועד ,לקבלן החשבון
 החודש של האחרון מהיום יחל לתשלום הימים 75 חישוב תחילת שמועד ,כך המזמין.

 ידי על לידיו המצאתם לאחר ,וזאת הנ"ל המסמכים אחרון המזמין ידי על אושר בו
 מועד בגין אחרת או כספית תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן הקבלן.

 מכך. המשתמע ו/או הנובע כל ו/או האמור התשלום
  

 ,אלה תשלומים של ביצועם וכן הביניים תשלומי אישור ו/או הביניים תשלומי בדיקת .59.12
 שנעשתה העבודה לטיב המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין הסכמת משום בהם אין

 מבוססים  עליהם כלשהם  מחירים של  לנכונותם  או  חומרים  של  לאיכותם  או  בפרויקט
  הביניים. תשלומי

 
 מסיבות בחוזה הנקובים למועדים מעבר בלןקל הביניים בתשלומי פיגור של במקרה .59.13

 החשב לריבית האמור הפיגור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות שאינן
 החל  לתקופה  תהיה  ,כאמור  לקבלן  המגיעה  הריבית  בפיגור.  ששולם  התשלום  על  הכללי
 אל בפועל.  הביניים תשלום למועד ועד הביניים לתשלום בחוזה הנקוב המועד מתום

 יישא לא התשלום כן כמו הנ"ל. לפיצוי מעבר נוספת כספית תמורה כל לקבלן תשולם
 הנובע כל בגין ו/או העניין בגין לעיל לנקוב מעבר כלשהי ריבית ו/או הצמדה הפרשי

 מכך. המשתמע ו/או
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 החוזה שכר סילוק

60.    

 בהתאם למבנה השלמה תעודת ניתנה בו מהחודש יום (60)  משישים יאוחר  לא .60.1
 עבודתו. ביצוע בגין סופי חשבון למנהל הקבלן יגיש ,בעניין לעיל 54 סעיף להוראות
   הבאות: האסמכתאות כל בצירוף יוגש החשבון

 כמויות; חישוב תדפיסי של עותקים שלושה .60.1.1

 הבדיקות; ממערך עותקים שני .60.1.2

 חתומים  כשהם  המדידות(  )דפי  באתר  שבוצעו  ומדידות  מתרשימים  עותקים  שני .60.1.3
   מוסמך; מודד ע"י או והמפקח הקבלן ע"י

  חריגים(; ויהיו )במידה לחריגים מחיר וניתוחי חריגים .60.1.4

 הקבלן המבנה. מתכנני ידי על ומאושרות חתומות ביצוע( )לאחר עדות תכניות .60.1.5
 תנוחה  תכניות  מערכות  3–ו  )דיסקט(  מגנטית  מדיה  באמצעות  העבודה  בגמר  יכין

 כי ,מובהר לביצוע. כניותתה שהיו כפי מידה קנה ובאותו מתכונת באותה
 היו ולא במידה המקורי בתכנון שינויים היו אם רק יוכנו לבנין עדות תכניות
  בחתימתו. המקוריות התוכניות הקבלן יגיש ,שינויים

 (.האסמכתאות" :יחד לעיל המנויות האסמכתאות כל יכונו להלן)

 ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון המהווה הסופי החשבון את יבדוק המנהל .60.2
 ידי על -ויאושר היה – שיאושר הסופי מהחשבון להשלמתו. ועד הפרויקט/הפרויקט

 אחר סכום כל ,לקבלן ששולמו קודמים ביניים חשבונות ,מקדמות יופחתו המנהל
 חוזה כל פי על או החוזה פי על מהקבלן למזמין המגיע או החוזה לפי לקבלן ששולם

 בתנאי  לקבלן תשולם היתרה וכיו"ב. לעיל  האמור למועד עד  הצדדים  בין  שנחתם  אחר
 ,במועד הוגש שהחשבון ובתנאי המנהל ידי על החשבון אישור מיום יום 75 של תשלום

 הנדרשות האסמכתאות וכל לעיל 60.1בסעיף המפורטות האסמכתאות כל אליו צורפו
  שלהלן. 60.4 בסעיף לאמור בהתאם

 60.4 -ו 60.1 בסעיפים קובותנה מהאסמכתאות מי או הסופי החשבון בהגשת איחור .60.3
 ידי על הסופי החשבון בדיקת מועד את ידחה לעיל  60.1 בסעיף הנקוב למועד מעבר

 שמועד כך ,לעיל 60.2 בסעיף הנקוב למועד מעבר בהתאמה ותשלומו אישורו ,המנהל
 באחריותו המנהל. ידי על החשבון אישור מיום יחל לתשלום הימים 75 חישוב תחילת

 תאריך אתת האסמכתאות גבי על יכתוב שהמנהל לכך לדאוג הקבלן של הבלעדית
  בידיו. קבלתן

 בהתאם שנקבע כפי התשלום למועד ועד היה הסופי החשבון תשלום את יעכב המזמין .60.4
 העניין לפי - המנהל לידי או לידיו הקבלן ימציא לא לעיל 60.1-60.3 בסעיפים למפורט

  יבוצע  הסופי  החשבון  תשלום  ,כאמור  הבמקר  מטה.  המפורטות  האסמכתאות  כל  את  -
 או  המנהל  לידי  האמורות  האסמכתאות  אחרון  את  ימציא  שהקבלן  מהיום  יום   75  תוך

  תמורה ו/או פיצוי לכל זכאי יהיה לא הקבלן רצונם. לשביעות – העניין לפי– המזמין
 עתממש  ו/או  הנובע  כל  בגין  ו/או  הסופי  החשבון  בתשלום  העיכוב  בגין  אחרת  או  כספית

 הן: המבוקשות האסמכתאות  מכך.

 במבנה. שהותקנו ולציוד למתקנים ותחזוקה טיפול הוראות ,אחריות תעודות .60.4.1

  בוטל. .60.4.2

 ביצוע בגין הסופי השכר מערך 5% של בשיעור הבדק לתקופת בנקאית ערבות .60.4.3
  זה. בחוזה הקבועים ולתקופה בנוסח מע"מ( ללא) העבודות

 כנגד מצדו תביעות והעדר המזמין גדכנ הקבלן תביעות כל חיסול על הצהרה .60.4.4
 נפרד בלתי חלק ומהווה זה לחוזה ג' כנספח המצ"ב לנוסח בהתאם המזמין
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 כאמור המנהל ידי על שנקבע כפי הסופי השכר לגובה הקבלן הסכים לא ממנו.
 וסמנכ"ל המזמין מנכ"ל בהשתתפות מורחב לדיון החשבון יועבר  ,ולהלן לעיל

  תביעותיו. כל של סופית רשימה למנהל שהמציא ובתנאי ,המזמין של הכספים

 שבכתב המחירים של המכפלות יסוד על המנהל ידי על סופית ייקבע החוזה שכר .60.5
 של ערכו בהפחתת או בהוספת ,החוזה בתנאי 52 סעיף לפי שנמדדו בכמויות הכמויות

 בובהתחש ,החוזה בתנאי 49 -ו 48 בסעיפים כאמור  - נתבקש אם – שנתבקש שינוי כל
  החוזה. בתנאי 62-ו  53 בסעיפים באמור

 רשאי ,לעיל 60.1 בסעיף הנקוב במועד הסופי החשבון את הגיש לא הקבלן בו במקרה .60.6
 שכר  את  ולקבוע  הסופי  החשבון  את  במקומו  לערוך  ,לקבלן  בכתב  הודעה  לאחר  ,המנהל
 ,המנהל ידי על החשבון עריכת הוצאות ינוכו ,כאמור שיקבע החוזה משכר החוזה.

 משרדיות. להוצאות כתמורה ,לתשלום הסופי החשבון מיתרת 12% של בתוספת
 עריכת  מיום ימים 75 של תשלום בתנאי לקבלן תשולם ,כאמור ,12% בניכוי היתרה

 קטן בסעיף כאמור המנהל ידי על שנקבע החוזה שכר המנהל. ידי על האמור החשבון
 ומוחלט. סופי  יהיה זה

 54 בסעיף כאמור ,מהמבנה/מהפרויקט חלק לגבי מההשל תעודת שניתנה מקרה בכל .60.7
 מהמבנה/מהפרויקט חלק לאותו סופי חשבון להגיש הקבלן רשאי ,החוזה בתנאי
 העניין  ולפי  בהתאמה  יחולו  60.1-60.6  סעיפים  הוראות  ההשלמה.  תעודת  ניתנה  שלגביו
 זה. במקרה

 בחוזה יםהנקוב למועדים מעבר לקבלן הסופי החשבון בתשלום פיגור של במקרה .60.8
 החשב לריבית האמור בגין כפיצוי זכאי הקבלן יהיה ,בקבלן תלויות שאינן מסיבות

 החל  לתקופה  תהיה  ,כאמור  לקבלן  המגיעה  הריבית  בפיגור.  ששולם  התשלום  על  הכללי
 לא בפועל. תשלום למועד ועד הסופי החשבון לתשלום בחוזה הנקוב המועד מתום

 הפרשי ישא לא התשלום כן כמו לכך. מעבר נוספת כספית תמורה כל לקבלן תשולם
 ו/או הנובע כל בגין ו/או העניין בגין לעיל לנקוב מעבר כלשהי ריבית ו/או הצמדה

 מכך. המשתמע

 מופרז רווח ומניעת יתר תשלומי

61.  

 יום 15 תוך ,למזמין יחזירם ,זה חוזה פי-על לו המגיע מעל תשלומים הקבלן קיבל אם .61.1
 לתשלום ועד החוב היווצרות מיום פיגורים ריבית בתוספת ,בכתב דרישתו ממועד
 בתוספת היתר תשלומי את לקזז המזמין של מזכותו גורע לעיל האמור אין בפועל.

 הערבויות חילוט באמצעות לגבותם או לקבלן ממנו המגיע סכום מכל ,כאמור הריבית
 דרך לכב לגבותם או המזמין לבין שבינו אחר חוזה לכל או זה לחוזה המציא שהקבלן

 מהקבלן. החזרתם את תחילה שידרוש מבלי ,אחרת

61.2.  

ו/או  החוזה ששכרו/או חשד להניח  להניח יסודו/או למפקח  למנהל היה .61.2.1
 להיות  שעומד  או  ששולםהתמורה המבוקשת בגין תוספת מעבר לתכולת החוזה,  

לדרוש  המפקחו/או  המנהל רשאי ,מופרז רווח לקבלן מניח לקבלן משולם
 את  ולנציגיהם  למזמין  ,למפקח  ,למנהל  להמציא  מתחייב  לןקבוה  חקירה  עריכת

 של לביצוע או לחוזה הנוגעים האחרים והמסמכים החשבונות ,הפנקסים כל
 פה בעל הן ,אחרות ידיעות כל לתת וכן ,החוזה בביצוע הכרוכה כלשהיא פעולה

  החקירה. לביצוע שתידרשנה בכתב והן

, לאחר שאיפשר לקבלן כאמור מהחקירה כתוצאהו/או המפקח  המנהל קבע  .61.2.2
התמורה  דעתו שיקול לפי כי להשמיע את טענותיו לגבי תוצאות החקירה,

 רווח לקבלן שיניח כך החוזה שכר יופחת - מופרז רווחהמבוקשת נושאת עמה 
 והקבלן המפקח/המנהל ידי על שייקבע כפי ,בלבד הדעת על ומתקבל הוגן

 כאמור.  המופחת  החוזה  שכר  מעל  שקיבל  סכום  כל דרישה  לפי  להחזיר  מתחייב
 דרך  בכל  אותו  לנכות  או  מהמזמין  לקבל  שיגיע  סכום  כל  לנכות  המזמין  רשאי  כן

  אחרת.
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תקבע חוות דעתו של  - זה  סעיף לפי הדעת על ומתקבל הוגן  רווח קביעת לצורך  .61.2.3
  .המנהל ו/או המפקח בלבד

 העבודה ובערך החומרים במחירי תנודות

62.    

 ישתנו ולא מראש ומוסכמים קבועים הינם הכמויות בכתב יםהנקוב היחידה מחירי .62.1
 ובמדדי  חוץ  מטבעות  של  החליפין  בשערי  שינויים  לרבות  ,סיבה  או  גורם  כל  בשל  בעתיד

 ,הריבית  בשיעורי  שינויים  ,ושכר  מלאכות  ,חומרים  במחירי  שינויים  ,השונים  המחירים
  וכיו"ב. מכסים ,היטלים ,מסים הטלת

 כלשהו באופן צמוד יהיה לא זה בחוזה כאמור הקבלן זכאי היהי לו התמורה סכום .62.2
  זה. בחוזה הנקובים בסכומים נומינלית וישולם
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 ביצועו המשכת אי או החוזה סיום – י"ב פרק

 אתר הפרויקטמ הקבלן יד סילוק 

63.  

 ,בו  החזקה  את  לתפוס  ,אתר הפרויקטמ  הקבלן  של  ידו  את  לסלק  רשאי  יהיה  המזמין .63.1
 ולהביא – אחרת דרך בכל או אחר קבלן באמצעות או בעצמו – המבנה את להשלים

 של יסודית הפרה המהווים ,להלן המנויים מהמקרים אחד בכל סיום לידי זה חוזה
 ידי  על  –  חלקן  או  כולן  –   אלו  מפעולות  מי  שנקיטת  מבלי  וזאת  ,הקבלן  ידי  על  חוזהה

 ומבלי המזמין ייד על החוזה כביטול ייחשב הבלעדי דעתו שיקול פי ועל המזמין
 יתר פי על הקבלן ידי על חוזהה הפרת בשל למזמין המוקנים מהסעדים יגרע שהדבר
  דין: כל פי על ו/או חוזהה הוראות

 התחלת בצו שנקבע במועד הפרויקט/העבודות בביצוע התחיל לא כשהקבלן .63.1.1
 אחר  מועד  כל  תוך  או  שעות  48  תוך  -  ציית  ולא  ,ביצועו  את  שהפסיק  או  עבודה
 להתחיל מהם ממי בכתב להוראה - בעניין המנהל או המזמין ידי על עשייקב

 מביצוע כשהסתלק או ,הפרויקט/העבודות בביצוע להמשיך או
 אחרת. דרך בכל הפרויקט/העבודות

 שקצב  ,והסופי  הבלעדי  דעתם  לשיקול  בהתאם  סוברים,  המנהל  או  כשהמזמין  .63.1.2
 הקבוע במועד מתוהשל את להבטיח כדי מדי איטי הפרויקט/הפרויקט ביצוע

 שעות 48 תוך ציית לא והקבלן ,להשלמתו קוצר או שהוארך במועד או בחוזה
 שמטרתה בהוראה הנזכרים באמצעים לנקוט מהם ממי בכתב להוראה
   במועד. הפרויקט/הפרויקט השלמת את להבטיח

 את מבצע אינו שהקבלן ,דעתו להנחת ,הוכחות המנהל בידי כשיש  .63.1.3
 ולאחר החוזה מסמכי וליתר לתכניות ,למפרטים בהתאם פרויקט/הפרויקט

  רצויות. תוצאות ,המזמין או המנהל ,לדעת נשאה לא לקבלן בכתב שהתראה

 הסכמת בלי – לאחר ,ממנו חלק כל או כולו ,החוזה את הסב כשהקבלן  .63.1.4
 ובכתב. מראש המזמין

 לזהותו ובכתב מראש המנהל הסכמת ללא משנה קבלן העסיק כשהקבלן  .63.1.5
 הפרויקט. מביצוע לסלקו המנהל להוראת נענה ולא ,לעיל 3 יףבסע כמפורט

 עם  סידור  כשעשה  או  נכסים  כינוס  צו  נגדו  כשניתן  או  הרגל  את  פשט  כשהקבלן .63.1.6
   מאוגד. גוף הינו הקבלן בו במקרה פירוק של במקרה או נושיו לטובת או

 של בשמו אחר אדם או שהקבלן ,דעתו להנחת ,הוכחות המנהל בידי כשיש .63.1.7
 כלשהי הנאה טובת או דורון ,מענק ,שוחד כלשהו לאדם הציע או נתן הקבלן
 רצונו  אם  ,לקבלן  שניתן  ובלבד  החוזה  בביצוע  הכרוך  דבר  לכל  או  לחוזה  בקשר

  המזמין. או המנהל בפני טענותיו להשמיע ,בכך

 שיש בעבירה בפלילים הורשע או הקבלנים בפנקס מרישום הושעה כשהקבלן .63.1.8
  החוזה. לפי יבויותיוחיהת בקיום לפגוע די בה

 או  ,הקבלן  של  כספים על  או  ,מהם חלק או  הקבלן נכסי  על  עיקול  הוטל  כאשר .63.1.9
 או הקבלן נגד לפועל הוצאה פעולת שנעשתה או ,לקבלן המגיעים כספים על

 העיקול הטלת מיום  עסקים ימי (3) שלושה בתוך בוטלה לא והפעולה נכסיו
  לפועל. ההוצאה פעולת עשיית מיום או

 בו מקרה בכל ,לעיל-63.1.1-63.1.9 בסעיפים מהאמור לגרוע ומבלי נוסף .63.1.10
 ההפרה את תיקן ולא החוזה פי על מהתחייבויותיו התחייבות הפר הקבלן

 תוך  או  בעניין  המזמין  או  המנהל  מאת  בכתב  התראה  קבלת  מיום  ימים  7  בתוך
  בעניין. כאמור שתינתן בהתראה ההפרה לתיקון שיקבע אחר מועד כל
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 או מהמנהל בכתב הודעה באמצעות ,אתר הפרויקטמ הקבלן של ידו סולקה .63.2
  כדלקמן: לנהוג המזמין רשאי ,מהמזמין

 המצויים ,מהם חלק בכל או ,והמתקנים הציוד ,החומרים בכל להשתמש .63.2.1
 הפרויקט. השלמת לצורך ,הפרויקט/באתר הפרויקט

אתר מ קלסל ,מהמזמין או מהמנהל בכתב הודעה באמצעות ,מהקבלן לדרוש .63.2.2
 לא מהם. חלק או והמתקנים הציוד ,החומרים כל את מהפרויקט/הפרויקט

 הפרויקט ממקום לסלקם המזמין רשאי ,יום 14 תוך ,זו לדרישה הקבלן ציית
 נזק  לכל  אחראי  יהיה  לא  והמזמין  ,הקבלן  חשבון  על  ,בעיניו  שיראה  מקום  לכל

  להם. שייגרמו אבדן או

 שלהלן: ההוראות יחולו ,יקטבאתר הפרו החזקה את המזמין תפס  .63.3

 סילוק  למועד  עד  שבוצעו  העבודות  של  מדידות  לערוך  הקבלן את  יזמין  המנהל .63.3.1
 המצויים הקבלן של והמתקנים הציוד ,החומרים רשימת את לערוך וכן ידו

 במועד  הקבלן  הגיע  לא  בעניין.  לעיל  63.2  סעיף  להוראת  בכפוף  באתר הפרויקט
 רשומות המדידות את לערוך רשאי הלהמנ יהא המנהל ידי על לכך שנקבע
 ומוחלטות  סופיות  תהיינה  המנהל  ידי  על  שייערכו  והרשומות  המדידות  בעצמו.

  הצדדים. את ותחייבנה

 הנדרשות האסמכתאות בצירוף סופי חשבון המזמין לידי ימציא הקבלן .63.3.2
  לעיל. 60 בסעיף כמפורט

 ידי על דותהפרויקט/העבו השלמת הוצאות בעלות חשבונו על יישא הקבלן .63.3.3
 על  הפיצויים  ובסכום  משרדיות  להוצאות  כתמורה  מהן  12%  של  בתוספת  אחר

 הפרויקט/הפרויקט בהשלמת דחייה כל מפאת למזמין נגרמו אשר נזקים
 הפרויקט"(. השלמת של כוללת "עלות )להלן: אחרים נזקים ומפאת

 רק ישולם מהמזמין לקבלן המגיע אחר תשלום כל או הסופי החשבון תשלום .63.3.4
 פי על הפרויקט השלמת של הכוללת העלות של הסופי הסכום שיתברר לאחר

 הבאות: החלופות מבין המתאימה החלופה

 העלות סכום על המזמין אצל המעוכבים החשבונות סכום עלה .63.3.4.1
 בין ההפרש את לקבלן המזמין ישלם הפרויקט השלמת של הכוללת

 הללו. הסכומים

 הכספים סכום על טהפרויק השלמת של הכוללת העלות סכום עלה .63.3.4.2
 המזמין  ,מעוכבים  אם  ,ממנו  לקבלן  המגיעים  המזמין  אצל  המעוכבים

 למזמין  וישלם  יוסיף  המעוכבים.הקבלן  הסכומים  את  לקבלן  ישיב  לא
 לבין הפרויקט השלמת של הכוללת העלות סכום בין ההפרש את

 למזמין הקבלן שילם לא כאמור. ,המזמין בידי המצויים הסכומים
 דין כל פי על מהקבלן לגבותו רשאי יהא המזמין ,רשההפ סכום את
 אשר  הקבלן  של  הבנקאיות  הערבויות  חילוט  באמצעות  לרבות  נוהג  או

 לא בו במקרה בהתאמה יחול זה בסעיף האמור ישנן. אם ,בידיו
   המזמין. אצל הקבלן של כספים כלל מעוכבים

 זה חוזה סעיפי אותלהור בהתאם המזמין זכויות על להוסיף באות 63 סעיף הוראות .63.4
  מהן. לגרוע ולא ,ולהלן שלעיל

 קיזוז

 פי-על מהקבלן לו המגיע חוב כל ,זה חוזה פי-על ממנו המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאי המזמין .64
 הקבלן מן המגיע אחר קצוב חוב כל וכן ,הקבלן לבין שבינו אחר חוזה כל פי-על או זה חוזה

 למזמין.

 לרבות  ,אחרת  דרך  בכל  האמור  החוב  את  לגבות  המזמין  של  מזכותו  גורעות  אינן  זה  סעיף  הוראות 
 המזמין. לבין שבינו אחר חוזה לכל או זה לחוזה המציא שהקבלן הערבויות חילוט באמצעות
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  דין. כל פי-על למזמין הקיימת הקיזוז מזכות לגרוע כדי לעיל באמור אין  

 המבנה ביצוע המשכת אפשרות אי

65.  

 מפאת ,מקצתו או כולו ,הפרויקט בביצוע להמשיך אפשרות שאין עת בכל יתגלה אם .65.1
 והמזמין למזמין הקבלן יפנה ,עליה שליטה לקבלן שאין אחרת סיבה כל או מלחמה

 או כולו ,הפרויקט בביצוע להמשיך אפשרות אין אמנם כי ,בכתב ראישו לקבלן יתן
 ביצוע  כתהמש  לאי  הנוגע  בכל  המזמין  או  המנהל  הוראות  אחר  ימלא  והקבלן  ,מקצתו

 כאמור. הפרויקט

 סעיף לפי הפרויקט ביצוע המשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום  .65.2
 בהתאם – האמור האישור מתן לתאריך עד שבוצעה העבודה ערך ,יהיה 65.1

  השינויים. ובפקודות הכמויות בכתב הנקובים והשיעורים למחירים

 כולל ,הקבלן תביעות כל של ומוחלט סופי לסילוק הוא כאמור הסכום תשלום .65.3
 הפרויקט ביצוע המשכת אי בגין שנגרמו הוצאות עבור ותביעות פיצויים תביעות
  כאמור.

 והקבלן  אחרים  ומתקנים  ציוד  ,חומרים  הפרויקט  ממקום  לסלק  לקבלן  המנהל  הורה .65.4
 סעיף  לפי  המזמין  או  המנהל  להוראות  בהתאם  אחרת  פעולה  ביצע  שלא  או  סילקם  לא

 בכל או בעצמו ,הקבלן חשבון על האמורות הפעולות את לבצע זמיןמה רשאי ,65.1
 כתמורה מהן 12% של בתוספת ,בכך הכרוכות בהוצאות ישא והקבלן ,אחרת דרך

  משרדיות. להוצאות

 החוזה ביול

 הקבלן. על יחולו  - וקיימות במידה – חוזה בולים/ביול מס הוצאות   .66

 מוסף ערך מס

67.  
  מוסף. ערך מס כוללים אינם זה בחוזה הכמויות בכת בסעיפי הנקובים המחירים .67.1
 פי-על החשבונות תשלום במועדי הקיים בשיעור המוסף הערך מס את ישלם המזמין .67.2

  זה. חוזה
 לעיל: 67.2 בסעיף האמור אף על .67.3

 החשבון את הקבלן הגיש לא או הסופי החשבון בהגשת הקבלן איחר אם .67.3.1

 מיום  יום  195  מתום  החל  מןזה  ובפרק  ,החוזה  בתנאי  60  בסעיף  כאמור  ,הסופי

 את המזמין ישלם – המוסף הערך מס של שיעורו הועלה ,הפרויקט השלמת

 אילו  החוזה  שכר  יתרת  לתשלום  שנקבע  במועד  קיים  שהיה  בשיעור  המס  סכום

  .60 בסעיף שנקבע במועד הסופי החשבון הוגש

 42-ו 41 בסעיפים כאמור התקופה תוך הפרויקט ביצוע את הקבלן השלים לא .67.3.2

 הקבלן היה חייב בו מהיום יום 195 מתום החל הזמן ובפרק ,החוזה בתנאי

 המזמין ישלם – המוסף הערך מס של שיעורו הועלה ,הפרויקט את להשלים

 החוזה שכר יתרת לתשלום שנקבע במועד קיים שהיה בשיעור המס סכום את

 במועד. הוגש הסופי והחשבון במועד הפרויקט / המבנה הושלם אילו
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 ערבות ביצוע – א' פחסנ

 הצמדה ללא  אוטונומית בנקאית ערבות

 
        בע"מ _____________ בנק:

          סניף:_____________

 הסניף:____________ כתובת

 ____________ תאריך:

 

 לכבוד

   בע"מ צפת האקדמית המכללה

 ג.א.נ.,

 ___________________ מס': בנקאית ערבות הנדון:    

 

 ש"ח  _________________  של  כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ביםרע  אנו .1

 שתדרשו "(הערבות סכום" )להלן:  ( ש"ח ______________________  )במילים:

 ___________________________________________________________מאת: 

 .04BD/20 מס' חוזה / מכרז עם בקשר  "(.נערבה" )להלן:

 

 מפעם ,מאתנו לדרוש או בשלמותו הערבות סכום תשלום מאתנו לדרוש זכאים תהיו אתם .2

 זו ערבות תשאר תשלום כל לאחר כזה ובמקרה הערבות סכום חשבון על סכומים ,לפעם

 על יעלה לא ,דרישותיכם של הכולל שהסכום ובלבד הערבות סכום ליתרת ביחס בתוקפה

 הערבות. סכום

 

 בכתב הראשונה דרישתכם לפי מייד ,לכם נשלם אנו אוטונומית. ערבות הנה זו ערבותנו .3

 ידכם  על  שיידרש  סכום  כל  ,דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים  )עשרה(  10  תוך  מאשר  יאוחר  ולא

 או  לבסס  עליכם  שיהיה  ומבלי  דרישתכם  לנמק  עליכם  שיהיה  מבלי  הערבות  סכום  בגבולות

 בקשר לנערב לעמוד שיכולה ההגנ טענת כל כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את להוכיח

  כלפיכם. לחיוביו

 את כלשהו אחר שלישי מצד או מהנערב תחילה לדרוש חייבים שתהיו כך על מוותרים אנו 

 מקצתו. או כולו ,הערבות סכום של תשלומו

 

 להימסר חייבת פיה על דרישה וכל בכלל ועד 30/06/2021 ליום עד בתוקף תהיה זו ערבות .4

 תאריך  לאחר  תתקבל.  לא  במברק  או  בפקס  דרישה  זה.  בתאריך  שראמ  יאוחר  לא  בכתב  לנו

 ומבוטלת. בטלה זו ערבות תהיה זה

 

 להסבה. או להעברה ניתנת אינה זו ערבות .5

 

 

 ___________________________   ___________________ תאריך:

 הבנק וחותמת חתימות                  
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 ב' נספח

 השלמה תעודת

 

 לכבוד:

 צפת האקדמית המכללה

 א.ג.נ.,

 

 

 השלמה תעודת : הנדון

 

 

 לבין ביניכם __________ ביום שנחתם חוזה של הכללים לתנאים 54 סעיף הוראות פי על

 בתאריך כי בזה מאשר הריני ,החוזה לפי כמפקח סמכותי ובתוקף להקמת............... _________

 המסמכים כל כי ,לחוזה בהתאם סרוונמ בוצעו ,בחוזה כהגדרתן העבודות ______________

 המזמין  לאנשי  והנדרשות  המתאימות  ההדרכות  כל  וכי  ,נמסרו  הדרושים  האחריות  וכתבי  הטכניים

  בוצעו. מטעמו מי ו/או

 

  ,רב בכבוד       

        

 

_________________ 

 הפרויקט מנהל               
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  ג' נספח

 ויתור כתב

                  תאריך        

 לכבוד

 צפת האקדמית המכללה

 

 התחייבויותינו כל ביצוע בגין ,והסופי הכולל החשבון את להגיש בזאת מתכבדים הח"מ אנו

 "(.חוזהה" ...................)להלן: .להקמת לביניכם בינינו שנחתם חוזהב כהגדרתן

 

 כדלקמן: בזאת ומאשרים מצהירים אנו זה ויתור כתב חתימת עם

 

 לתשלום  אושר  אשר  המצטבר  הסכום  קרי  ,והסופי  הכולל  הסכום  כי   עלינו  ומוסכם  ונל  ידוע  .1

  בסך  הינו  חוזהה  פי  על  התחייבויותינו  וכל  עבודותינו  כל  ביצוע  בגין  ,ידכם  –  ועל  המנהל  ע"י

 "(.הסופי השכר" )להלן: מע"מ( )כולל _______________₪ של

 של סך זה ויתור כתב חתימת למועד עד לנו שולם הסופי השכר חשבון על .2

 מע"מ(. )כולל ______________ש"ח

 ואשר הסופי השכר מתוך מכם לנו המגיעה היתרה קבלת עם כי ,בזאת מאשרים אנו .3

 במלואו. הסופי השכר לנו ישולם ,מע"מ( )כולל _________ש"ח של סך כדי מסתכמת

 ולא לנו אין ,לעיל 3 בסעיף הנקוב הסכום לקבלת לזכותנו פרט כי ,ומאשרים מוסיפים אנו .4

 הבאים  כלפי  ו/או  כלפיכם  -  שהוא  וסוג  מין  מכל  -  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל   תהיינה

  בעקיפין. ו/או במישרין ,בו הכרוך ו/או ממנו הנובע לכל ו/או חוזהל בקשר מטעמכם

 ןצעלב חייבים אנו אשר ,התחייבויותינו יתר מביצוע אותנו לשחרר כדי לעיל באמור אין .5

 הקשורות אלו לרבות ,ונוהג דין כל ,חוזהה להוראות בהתאם ,העבודות השלמת לאחר

 הבדק. לתקופת

 

  ,רב בכבוד      

      __________________ 

  הקבלן חתימת               
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 ד'   נספח 

 

 אישור על קיום ביטוחים
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או חברות בשליטתה, מרחוב /המכללה האקדמית צפת ו/או חברות בנות ו להמציא לידי  קבלןעל ה
בנוסח הטבלה המופיעה בסוף אישור קיום ביטוחים )אק"ב( "( מבקש האישור)להלן " צפת, 7ירושלים 
 , הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: נספח זה
 

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה הכוללת את הפרקים שלהלן:  .1
 

 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1
וצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמינה, במלוא ערכם ת  המבלעבודו 

אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות ו/או בתקופת ההרצה והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת התחזוקה 
 הקבועה בפוליסה במלוא סכום ביטוח העבודות למעט מע"מ. 

 הכיסוי כולל:  
 .  מסכום הביטוח 10%  -או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ יים ו/רכוש קכיסוי ל 1.1.1
 . מסכום הביטוח 10%  -רכוש בהעברה בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.2
 .  מסכום הביטוח 10%  -רכוש באחסון בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.3
 . חמסכום הביטו 5%  -יפחת מ נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול האחריות שלא  1.1.4
 . מסכום הנזק 20%  -שכר אדריכלים בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.5
 . מסכום הנזק 20%  -הוצאות מיוחדות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.6
 . מסכום הנזק 15%  -הוצאות עפ"י דרישת הרשויות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.7
 . מסכום הנזק 10%  -האחריות שלא יפחת מ  הריסות בגבולריסה ופינוי הוצאות פירוק, ה 1.1.8
 פרעות ושביתות. 1.1.9

 . (314), גניבה פריצה ושוד (316), רעידת אדמה (313)נזקי טבע  1.1.10

1 י, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או  1.11. נו ביטוח ראשונ ביטוח זה הי
 (.328)עבורו 

 
 צד שלישי :  אחריות כלפי ביטוח  -פרק ב' 1.2

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע   
 למקרה ולתקופת ביטוח.  ₪ 10,000,000.- -העבודות ו/או בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ

חשב הביטוח ולבת לפיו ייעיף אחריות צהביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לס      1.2.1
 (. 321( )304( )302כאילו  נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח )

 (. 329) .    רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )למעט רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים( 1.2.2
 (. 307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם       1.2.3
 (. 315)ד המוסד לביטוח לאומי תביעות תחלוף מצ     1.2.3
 (. 305)הרחבת כלי יריה       1.2.4
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו      1.2.5
₪  למקרה על בסיס נזק  750,000.- - רעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מכיסוי ל     1.2.6

 ראשון.
 נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.      1.2.7

 
 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3

 כנקוב להלן. לכיסוי חבות הקבלן על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות  . 1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  . 2
 עבודות בגובה ובעומק. 1.3.1  
 ם. פתיונות ורעלי 1.3.2  

 העסקת נוער כחוק. 1.3.3
 .קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.1.3.4

 (. 319מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן ) . 3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 . (309)שיבוב כלפי מבקש האישור יתור על זכות הביטוח כולל ו .5

 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪20,000,000 לתובע,   6,000,000גבולות האחריות:  . 6

 
 
 
 

 
 ביטוח אחריות מקצועית  .2
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לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או  2.1
ות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי גוף כלשהו לרב

 (. 322)של הקבלן ו/או עובדיו 
 .  ן מי מטעמוכיסוי לאחריותו של הקבלן בגי  2.2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  2.3
 (.301אובדן מסמכים ) 2.4
 . (327)אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  2.5
  (. 303לשון הרע ) דיבה, השמצה והוצאת 2.6
  (. 325)מרמה ואי יושר של עובדים  2.7
 . (326)פגיעה בפרטיות  2.8
מבקש האישור לבין הקבלן  )להלן:  הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין  2.9

 "התאריך הרטרואקטיבי"( .
 .( 309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור   2.10
 (. 332)חודשים  21גילוי מורחבת של  הביטוח כולל תקופת  2.11
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני של   2.12

  (. 321) (304)הקבלן 
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  2.13
 פת הביטוח.במצטבר לתקו, למקרה ו  ₪ 2,000,000. -גבולות האחריות:   2.14

 
 

 ביטוח חבות המוצר   .3
נזק העלולים בגין אחריותו של הקבלן על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או  3.1

להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות המועצה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של הקבלן ו/או 
 . עובדיו

הסכם בין מבקש האישור לבין המציע,  אקטיבית מיום תחילת חתימת ההביטוח הינו בעל תחולה רטרו 3.2
 אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם.

 . (309)ות שיבוב כלפי מבקש האישור הביטוח כולל ויתור על זכ 3.3
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן, ובכפוף לסעיף אחריות  3.4

 . (321( )304( )302)צולבת 
 (. 328) ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו 3.5
 (. 332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של  3.6
 ₪, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  2,000,000.- גבולות האחריות:  3.7

 
 

 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .4
אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה   קודמים לכל ביטוחהביטוחים  הנ"ל   4.1

 ( . 328)בדבר שיתוף ביטוחיכם 
כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח,  4.2

 כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמינה. 
 (. 309)בת מבקש האישור לטו-ויתור על זכות תחלוף 4.3
 ( 318)מבקש האישור -מבוטח נוסף 4.4
 האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד.  4.5
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות  4.6

 מבקש האישור.
 . 2016 סות לא יפחתו מתנאי ביט תנאי הפולי 4.7
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב/צמ"ה לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה   4.8

משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול 
 ₪.  1,000,000-אחריות שלא יפחת מ

ל נזק ו/או ר מחמת אי מסירת הודעה עפגענה זכויות מבקש האישועל מבטחי הקבלן לאשר כי לא ת 4.9
 איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף  4.10
 לזכויות המבטח עפ"י דין. 

למבקש יום   30במשלוח הודעה מראש של ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא  4.11
 , בדואר רשום. האישור

 
 

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על    הערה:
שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הקבלן באק"ב של הקבלן. בדרישה שלא מופיע 

סוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כי
 )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(. הקבלן

 
יש להעביר את אישור קיום הביטוחים, ע"פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא, 

 לחתימת מבטחי הקבלן, בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל.
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 (DD/MM/YYYYת האישור )תאריך הנפק ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  
מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  אישור ביטוח זה 

במקרה שבו    הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

    
מען הנכס המבוטח /   המבוטח מבקש האישור*

 כתובת ביצוע העבודות* 
מעמד מבקש 

 האישור*
המכללה האקדמית צפת  שם: 

ו/או חברות בנות ו/או חברות 
 בשליטתה

 שם:
 

פיתוח חוץ של בניין 
בוסל במכללת  בית
 צפת

 קבלן הביצוע☐ 

 קבלני משנה☐ 

 שוכר☐ 

מזמין אחר: ☒ 
 העבודה

 ת.ז./ח.פ.:  ת.ז./ח.פ.: 
  מען: , צפת7רחוב ירושלים  מען:

 כיסויים
 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות  
 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

ות / סכום  גבול האחרי
 העבודה ביטוח / שווי 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

לדוגמה )ניתן לפרט   הרחבות
 בהתאם לפרקי הפוליסה(: 

שווי    ביט 
 העבודות: 

 
________ 

ישור,  ויתור על תחלוף לטובת מבקש הא-309 ₪
כיסוי גניבה  - 314בגין נזקי טבע,  כיסוי   - 313

  -318כיסוי רעידות אדמה,  -316פריצה ושוד,  
 ראשוניות -328מבקש האישור,   -מבוטח נוסף 

 ₪ 1,000,000     רכוש עליו עובדים 
 ₪ 1,000,000     רכוש סמוך 

 ₪ 400,000     פינוי הריסות
נזק ישיר מתכנון  

ו/או לקוי/עבודה לקויה 
 לקוייםחומרים  

    1,000,000 ₪ 

ויתור על תחלוף  - 309אחריות צולבת,   - 302 ₪ 10,000,000   ביט  צד ג'
כיסוי בגין נזק   -312לטובת מבקש האישור, 

כיסוי לתביעות  -315שנגרם משימוש בצמ"ה,  
מבקש האישור,   -מבוטח נוסף  -318המל"ל,  

רכוש מבקש האישור    -329ראשוניות,  - 328
 ג' יחשב כצד י

הביטוח לא יהיה כפוף לכל  
הגבלה בדבר רעד ו/או  

 החלשת משען

     ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב שימוש  
בכלי רכב מנועי, מעבר  

לחבות המכוסה בפוליסה  
 סטנדרטית לביטוח כלי רכב.  

החבות מעבר לנ"ל     
הינה בגבול האחריות 

המוזכר לעיל עד 
  1,000,000לסכום של 

₪ 

כלל  שאינו נכל אדם 
ברשימות השכר של המבוטח  

 ייחשב כצד שלישי 

     ₪ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור,   - 309 ₪ 20,000,000   ביט  אחריות מעבידים
  -319מבוטח נוסף )מבקש האישור(,  - 318

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של מי  
 ראשוניות  -328מעובדי המבוטח,  

דיבה, השמצה   - 303אובדן מסמכים,  - 301 ₪ 2,000,000   ביט  אחריות מקצועית
והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות  

ויתור על   -309הרחבת שיפוי,   -304מקצועית,  
מבוטח  -321תחלוף לטובת מבקש האישור,  

מבקש  -נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
  -326מרמה ואי יושר עובדים,   -325האישור, ,  

במסגרת כיסוי אחריות  פגיעה בפרטיות  
עיכוב/שיהוי עקב מקרה   -327מקצועית,  

תקופת גילוי   - 332ראשוניות ,  -328ביטוח,  
 חודשים(  12)

והוצאת לשון הרע  דיבה, השמצה  - 303 ₪ 2,000,000   ביט  חבות מוצר
  -304במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 

ויתור על תחלוף לטובת   - 309הרחבת שיפוי,  
מבוטח נוסף בגין מעשי  -321,  מבקש האישור

  - 327מבקש האישור, -או מחדלי המבוטח
  -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח,  

 חודשים(  12תקופת גילוי  ) -332ות ,  ראשוני

 *: (ג'ח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספ השירותיםפירוט 
  עבודות קבלניות -בניה 009

 ביטול/שינוי הפוליסה*
 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  לאחר משלוח  יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 1ג'  מסמך

 

 מיוחדים כלליים תנאים
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 נאים כלליים מיוחדים ת  - 1'מסמך ג

 

 מוקדמות   -  00פרק 

 3210ובחוזה מדף  2009במפרט הכללי מהדורת  00המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 תאור העבודה 00.01

 בית בוסל . -מכרז/חוזה  זה מתייחס לביצוע פיתוח חוץ במתחם מכללת צפת

 מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות כמפורט:

 ביצוע עבודות עפר  .א

 ירות, מעקות, ניקוז, ריהוט גן, תאורה, גינון והשקיה. ים, קריצופ 00.02

 מפרטים כלליים 00.03

המפרטים הרלוונטיים לביצוע העבודות הם המפרטים הכלליים לעבודות בניין שבהוצאת 

הועדה הבינמשרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים/שירותי 

 ה/מע"צ והמפרטים המיוחדים )המשלימים(.בינוי, משרד הבינוי והשיכון, משרד העבוד

ן שבהוצאת הועדה הבינמשרדית וכן כל התקנים הערה: המפרטים הכלליים לעבודות בניי

שיצוינו במפרט זה, לא ימסרו לקבלן. עצם הגשת ההצעה ע"י הקבלן מהווה אישור מצידו 

 כי נמצאים אצלו המסמכים הנ"ל.

 הכרת אתר העבודה, סביבתו ותנאי העבודה 00.04

פיתוח מכללה. לא תתאפשר כל פגיעה שאינה הכרחית לצורך  הבודות מבוצעות בשטח  עה .א

 האתר במרחב הסובב לתוכנית.

ן קבלן המבנים מתנהל בשטח יעדיבו    מובהר לקבלן הזוכה שכניסתו לעבודה תהיה בזמן   .ב

 מבניםהעבודה שלו. הקבלן הזוכה יידרש לתאם את עבודתו מול הקבלן  אתים יס וטרם

 כל כלי אחר תתואם   ומשאיות אכבדים  הכנסת כלים  הדורשתכל עבודה  ריע לו.  מבלי להפ

לא תהיה לקבלן הזוכה כל עילה  בנושא בתביעות  בשטח,המבנים עם קבלן מראש 

 כספיות או בשינוי מחירים. 

מצב ל  מדידה    יערוךכמו כן על הקבלן להביא על חשבונו לפני תחילת העבודה מודד אשר   .ג

 אותהיה בסיס לחישוב כמויות. במידה ומנהל הפרויקט   המדידהקיים ותוכנית 

 הזוכהקבלן    מחשבונותופחת  תהמודד   , עלותו של  המודד  עם  להתקשרחליט  תהמזמינה  

 תהיה הבסיס לחישוב כמויות.   המזמינה/והמדידה של המודד שהובא ע"י מנהל הפרויקט

התשתיות  צועלבינות את כל ההכבצע לבמסגרת עבודתוהקבלן הזוכה   על כימובהר  .ד

אפשר לקבלן המבנים לבצע את עבודת הכנסת ולעד לגבהים של תחתית מצעים,  למבנים  

כל התשתיות הדרושות הכלולות בחוזה של קבלן המבנים  קרי, חשמל, מיזוג ביוב  מים  

 קבלןבאחריות בניהם בנושא . לביצוע עבודות התשתית יתואםזמנים הלוח  -ניקוז

 ת המצב לקדמותו.חזיר אלה המבנים 

בסביבת אתר  יםרם המתגורושביבת בסטודנטים, העבודות יעשו תוך התחשבות .ה

 ובעוברי אורח. הפרויקט

עם מנהל הפרויקט,  בשטחהקבלן יתאם את כניסתו לשטח ואופן התנועה וההתנהלות   .ו
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 מכללת צפת ועם קבלן המבניםעם נציגי 

 פ"י הנחיות המפקח.על הקבלן לבצע שיקום מלא של האתר בגמר העבודה ע  .ז

העבודה, אתר פינוי עפר ואבני בניה ומסלול מעבר כלי הרכב לעבודה, התנהלות אופן  .ח

 מראש על מנת שמינימום מהשטח יהיה חשוף למעבר כלי רכב ולפגיעה.ויסוכמו בכתב 

עבודות הפיתוח באתר ידרשו עבודות התאמה למצב הקיים, עם אפשרות של שינויים  .ט

שינוי, על הקבלן לידע את  ר המצב שיתגלה בשטח. בכל שאלה אומקומיים בתכנון, לאו

המתכנן ואת המפקח לפני כל עבודה. שינויים כאלו, במידה הסבירה כלולים במחירי 

 הקבלן ובתנאים של עבודה זו.

מ' סביב כל תחום שטח הבניה,  2שטח אתר הבניה יגודר בגדר איסכורית לבנה בגובה  .י

 ים כנדרש בחוק.כולל שלטי אזהרה ותמרור מתא

בו, את הטופוגרפיה,   יקר באתר ובדק, באופן יסודי, את התנאים הפיזייםכי ב  מאשר הקבלן  .יא

את תוואי הדרך ומגבלותיה, הטרסות והשבילים הבנויים, את סוג הקרקע, את הגישה אליו, 

וכי לקח את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת החומרים, מיקום עתיקות גלויות על פני השטח.

שעליו לדאוג לקבל את המידע על  מצהיר כי ידוע לו הקבלןבון את כל העלויות בהצעתו.בחש

עתיקות שאינן גלויות, קווי חשמל, מים וטלפון, מיקום מאושר להימצאות מיקום משוער 

לסילוק הפסולת. כמו כן, מאשר הקבלן כי למד והבין את התנאים המפורטים, התוכניות 

יחשבו ככוללים את כל  חירים שיציע הקבלן בכתב הכמויותוכתבי הכמויות המצורפים. המ

 ההוצאות הכלליות והמקריות שתידרשנה בגלל תנאי האתר וסביבתו.

 עבודה באתר שימור 00.05

 העבודות מבוצעות בשטח אתר שימור. יש לעבוד בזהירות מירבית.

עבודות הפיתוח באתר ידרשו עבודות התאמה למצב הקיים, עם אפשרות של שינויים 

 שיתגלה בשטח ומיקום העתיקות.ומיים בתכנון, לאור המצב מק

 ביצוע לפי מסמכים 00.06

רואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את מסמכי המכרז של עבודה זו, 

וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. הקבלן אחראי 

שתימצא טעות או בוצעים על ידו. בכל מקרה לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המ

סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני או בכתב הכמויות, אשר עלולים לגרום לכך 

שהמתקנים לא יפעלו כראוי, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. לא עשה 

 ת.כן, רואים אותו כאחראי בלעדי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחר

 שילוט לפרויקט 00.07

 Xמ'    3.0  -ציב על חשבונו, למשך תקופת ביצוע העבודה שני שלטי מתכת בגודל של כהקבלן י

או ם מיתורמ'. על גבי השלט יופיעו הפרטים הבאים: שם היזם, הרשות השותפה או  5.0

מוסדות שותפים, מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות, פרטי הקבלן, פרטי המתכננים, פרטי 

הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק קוח, פרטי הניהול. הגודל הפי

 פי הנחיות המכללה.-ידי המפקח, על-יקבעו על

 לא ישולם בנפרד עבור שלטים אלה ורואים אותם כנכללים במחירי העבודות.

 מים 00.08

בלבד ועל המים הדרושים לביצוע העבודה וההתחברות אל מקור המים יהיו באחריות הקבלן  
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 חשבונו.

הקבלן לפרק קווי מים ומד מים זמניים, שהותקנו לצרכי העבודה, בגמר העבודה,  באחריות

 ידי המפקח.-אלא אם אושרה השארתם על

 חשמל 00.09

החשמל הדרוש לביצוע העבודות וההתחברות אל מקור החשמל יהיו באחריות הקבלן בלבד ועל 

 חשבונו.

 סידורי ההתנקזות 00.10

לדאוג לניקוז המיידי של כל השטחים המתנקזים אל שלביה חייב הקבלן    בהמשך העבודה על כל

שטח העבודה וממנו. הבטחת סידורי ההתנקזות הזמניים, לרבות פתיחת תעלות, תבוצע על 

חשבון הקבלן בהתאם להנחיות המפקח במקום. במידה וייגרם נזק עקב אי ביצוע, יתקן הקבלן 

 את הנזק על חשבונו.

 מהנדס באתר 00.11

 מבוטל

 ןמשרד למפקח / לקבל 00.12

 00.02.04הכל בהתאם למפורט בסעיף  –מבנה או מתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח 

 בפרק מוקדמות במפרט הכללי, כולל סידור לחיבור זמני לתאורה ותקשורת.

 מודד מוסמך 00.13

 הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך.

 ך בטיחותמנהל עבודה ומוסמ 00.14

הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע, מנהל עבודה מוסמך וכן 

 מוסמך בטיחות מטעם משרד העבודה.

 קבלן גינון 00.15

שנים לפחות.  6אם יועסק במסגרת הפרויקט קבלן גינון, עליו להיות בעל ניסיון וותק של 

 .חלת עבודהמסמכים המאשרים זאת יוצגו בפני המפקח עם קבלת צו הת

 שלבי הביצוע 00.16

יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים יומי מחייב לביצוע  14הקבלן יגיש למפקח תוך 

 העבודה.

מכרז/חוזה זה יבוצע בשלב ביצוע אחד, כאשר סדר עדיפויות לביצוע, יקבע ע"י היזם  ויימסר 

 ידי הפיקוח עם צו התחלת עבודה.-על

זומות ע"י המזמין, בביצוע הפרוייקט, כאשר הקבלן ת עבודה ילקבלן ידוע שיתכן ויהיו הפסקו

 יאלץ להפסיק לגמרי את העבודה ולחזור לאחר תקופה מסוימת ולהמשיך העבודה.

מודגש כי לא תהיה לקבלן כל דרישות כספיות מכל סוג שהוא בגין הפסקת עבודה לתקופות 

 מסוימות בגלל אילוצים מכל סוג שהוא.

 תקופת הביצוע 00.17

קלנדריים חודשים  5בתום לן לסיים את העבודות, נשוא חוזה זה, לא יאוחר מאשר על הקב

 מן התאריך שנקבע על ידי המנהל, בהוראתו להתחלת העבודה )צו התחלת עבודה(.
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 אמצעי זהירות 00.18

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע  .א

ן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים דין, על הקבלבהוראות כל 

 מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו, בין היתר, את אלו:

לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של  -

ר בקרה אלא לאחחמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא ה

שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים 

ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי 

 מסכות גז.

שעות לפחות לפי הכללים  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו לשם איוורור הקו לתקופה של  -

 הבאים:

ה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים קיים: מכסה השוחלעבודה בתא בקרה  

 הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צידי נקודת החיבור.  -לחיבור אל ביב קיים 

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה  -

 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי לבש כפפות גומי הנכנס לשוחת בקרה י -

מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי 

 יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

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

צעי יודרכו בנושא אמהעובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה  -

 הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 .מבוטל .ב

 הגנת הסביבה 00.19

 בפרק מוקדמות במפרט הכללי. 00.07הקבלן ינקוט בכל הצעדים כמפורט בסעיף 

 חומרי נפץ 00.20

 השימוש בחומרי נפץ במסגרת מכרז/חוזה זה אסור בהחלט.

 רישיונות ואישורים 00.21

בלן, לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הרישיונות לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הק

והאישורים לביצוע העבודה לפי התוכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן, לפי 

דרישתו, מספר מספיק של תוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות 

שות לצורך קבלת יות את כל ההוצאות והערבויות הדרוהנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשו

הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המילה רשויות 

בסעיף זה הינה: מועצה אזורית, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' 

מקורות, רשויות "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מע"צ, משטרה, 

וכו'. על הקבלן בתחילת העבודה   , רשות מנהל מקרקעי ישראל  והגנים  הניקוז, רשות הטבע

והובלה של ו/או כל הוצאה ,לקבל אישור הוצאה או הובלה של חומר מפקח/לפנות למנהל

לא תשולם כל תוספת  ,וכלולה בסעיפים הרלוונטים של הקבלן החומר תהיה על חשבונו
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 .בעניין

 "שווה ערך" מוצר 00.22

(, אם נזכר במסמכי הצעה/הסכם זה, פירושו שרשאי הקבלן המונח "שווה ערך" )ש"ע

של חברה אחרת. מוצר שווה ואיכותו להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך מבחינת טיבו 

ערך וכן כל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, 

מובהר שהקובע האחרון וזמת הקבלן ובין אם ביוזמת המפקח. בין אם המוצר הוחלף בי

 בלבד המפקח של  היה, תשווי ערך או לא המוצר הוא בנושא אם 

בכל מקום בהצעה/הסכם זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, 

המוצר מוצר וכו', נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם 

" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה. כאילו נכתב לידו "או שווה ערך

 של מסמך ג' חל גם על מוצר שווה ערך. 001כל הנאמר בפרק 

 אישורים לדוגמאות ודגימות 00.23

כל הפרטים, הציוד, תוכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו 

ת הקבלן לקבל את אישור המתכנן אדריכל או המתכנן או שחלה עליהם חובלפי בחירת ה

וכן כל דוגמא אחרת שתידרש ע"י המפקח, יוגשו למפקח לא יאוחר מאשר חודש אחד לפני 

 התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמה.

מוסמכות ולפי הוראות  על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות

למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל המפקח ולמסור 

בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל. כל הבדיקות הנדרשות יהיו על חשבון הקבלן 

 ויערכו ע"י מעבדה מאושרת ע"י המפקח.

 סדרי עדיפויות 00.24

אחרות דה ועבודה כלשהיא מתנגשת עם עבודות  תוך כדי ביצוע העבודה רשאי המזמין, במי

 באתר, לשנות את סדר הביצוע ולחייב את הקבלן לעבוד בלו"ז אחר, ללא כל תוספת במחיר.

בדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן, תהיה על חשבון הקבלן. הוצאות אלה תחשבנה  00.25

 רד.ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפ

ם את התשלום עבור כל התיאומים השונים, כולל פיקוח מחירי העבודה בהסכם זה כוללים ג

והזמנת מפקחים שונים הנחוצים לשם ביצוע העבודה. לא תשולם כל תוספת כספית בגין 

פעולות תאום אלו, ללא הבדל אם התאום הוא עם קבלנים אחרים, או עם גורם מתכנן או 

 רשות כלשהי.

י משנה של הקבלן ככלל ובעבודות המזמינים שומרים את הזכות לאשר או לא לאשר קבלנ

המיוחדות בפרט. על קבלני המשנה/קבלנים להיות בעלי ניסיון בעבודות ייחודית 

ואומנותיות מהסוגים המפורטים במפרט, בתוכניות ובפרטים. בכל מקרה, בחירת הקבלן 

 המבצע מותנית באישור המתכננים.
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 מפורש.המחירים כוללים אספקה והובלה גם אם לא צויין ב כל 00.26

על כל החומרים, מבנים, מתקנים, אופן העמדתם, אופן התקנתם וכו' לעמוד בדרישות של  -

 התקן הישראלי, גם אם לא צויין במפורש.

 לא תהיה הגבלת מרחק על פינוי כל האלמנטים הכלולים בתת פרק עבודות הכנה ופרוק . -

 קונסטרוקציה -כלליים מיוחדים תנאים  00.27

( של המפרט הבינמשרדי 00ה, בפרק התנאים הכלליים )הסעיפים המחייבים למפרט ז

 הם:

 שם הסעיף מס' הסעיף

 כללי 000

 חומרים 001

 מדידות וסימון 003

 הביצוע 004

 הקשר עם קבלנים אחרים 005

 עדיפות בין מסמכים 007

 וחומריםמחירי מוצרים   008

 

 המפרט

 . 2 -ורט במסמך ג'פירושו צירוף של המפרטים הכלליים והמפרט המיוחד כמפ

המפרט מהווה מסמך אינטגרלי לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו. המפרט מהווה השלמה 

לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף 

 במפרט.

 תוכניות .א

 מערכת תוכניות, ראה מסמך ה'. – שרטוטים

ולצורך המכרז בלבד, ועליו  התוכניות שיקבל הקבלן לשם הגשת ההצעה הן מוקדמות

להחזירן עם הגשת הצעתו, חתומות ומוחתמות רשמית. חלק מהתוכניות לביצוע 

יימסרו לקבלן עם צו התחלת עבודה. כן יימסרו לקבלן תכניות נוספות אשר עם 

ו על ידי המהנדס במשך העבודה. את התוכניות הנוספות ימציא התקדמות התכנון יוצא

עד באופן שיוכל לבצע את העבודות המתוארות בהן כסדרן המהנדס לקבלן בעוד מו

ולעשות את כל ההכנות עבורן. במקרה ויוצאו במשך זמן הביצוע תוכניות עם שינויים 

 ות המתוקנות.לגבי התוכניות המקוריות, יבצע הקבלן את העבודות לפי התוכני

בקר את כל כל תוכנית שינויים תבטל כל תוכנית אחרת על אותו נושא. על הקבלן ל

התוכניות והמידות הנתונות בהן, ובכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתוכניות 

)וביתר המסמכים(, עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר יחליט כיצד תבוצע העבודה. 

 ית ומכרעת.החלטת המהנדס בנדון היה סופ

 מידות בתוכניות

ובכל מקרה שתימצא טעות  על הקבלן לבקר את כל התוכניות והמידות הנתונות בהן,

או סתירה בתוכניות )וביתר המסמכים(, עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר יחליט 
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כיצד תבוצע העבודה. החלטת המהנדס בנדון תהיה סופית ומכרעת. לא תתקבל כל 

 על סמך טענותיו שלא הרגיש בטעויות או בסתירות כאמור. תביעה מצד הקבלן

 עדיפות בין המסמכים

מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין בכל 

התיאורים והדרישות במסמכים השונים, ייקבע המסמך לפי סדר העדיפויות כדלקמן 

 )המוקדם עדיף על המאוחר(:

 תוכניות ביצוע -

 חד זהמפרט מיו -

 רשימת כמויות -

 מפרט כללי של הועדה הבין משרדית )"הספר הכחול"( -

 תקנים -

להלן, עדיפים על אופני המדידה  3 -י המדידה והתשלום המצוינים במסמך גאופנ

 והתשלום המצורפים למפרט הכללי, במידה ויש סתירה ביניהם.

 חומרים וציוד .ב

כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו, כולל כל  -

ירי היחידה שברשימות ההובלות והפריקות הדרושות ותמורתם נחשבת ככלולה במח

 הכמויות. ההובלה לאתר העבודה, הטעינה והפריקה, כלולים בעבודות הקבלן. 

אין אישור המקור משמש  הקבלן חייב לקבל אישור המהנדס על מקור החומרים. -

אישור לטיב החומרים מאותו המקור. אישור חומר ממקור מסוים אינו משמש אישור 

 לכל שאר המשלוחים מאותו מקור.

 קבלן לא ישתמש בחומרים לפני אישור המהנדס. כל ההוצאות הכרוכות ה

אחרת בשימוש בחומרים מטיב ירוד, החלפתם, עיכובים בקצב העבודה או כל פגיעה 

 בעבודה כתוצאה מעבודת הקבלן, יחולו על הקבלן.

כל הציוד, הכלים, הפיגומים והתמיכות הזמניות שיידרשו  - ציוד, כלים ופיגומים -

העבודות, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו ותמורתם תחשב ככלולה במחירי לביצוע 

 היחידה הנקובים ברשימות הכמויות.

הקבלן יספק ויקים פיגומים, תמיכות ומתקני עזר ארעיים הדרושים לביצוע כל העבודות 

אך ורק ע"י בונה פיגומים אשר בהיקף חוזה זה, ובכל גובה דרוש בהתאם לעומק המנהרה  

. כל המתקנים האלה יוקמו תוך הבטחת תנאי בטיחות מכסימליים לעובדים על מךמוס

בהתאם לתקנות הבטיחות )עבודות בניה( תשמ"ח,  הפיגום ולאנשים הנמצאים בקרבתם,

 או כל חיקוק רלוונטי אחר.

הקבלן נדרש לנקוט בכל אמצעי הזהירות שיידרשו ע"י המהנדס כתוצאה מהעבודה 

 בעומק.

הבטיחות שיידרשו ייחשב ככלול במחירי היחידה של העבודות  מחיר כל אמצעי

לפני קבלת אישור לכך  שברשימות הכמויות. הקבלן לא ישתמש בפיגום כלשהו

 מהמהנדס וממהנדס הבטיחות בכתב, גם אם הפיגום נבנה ע"י קבלן אחר.

המהנדס רשאי לדרוש החלפת ציוד ו/או כלים פגומים שלדעתו אינם מתאימים לביצוע 

עבודה והם יוחלפו על ידי הקבלן על חשבונו. הקבלן לא יהיה רשאי לקבל כל פיצוי ה

או הפסדים קשורים להרחקת הציוד ו/או להחלפתו לפי   או תשלום נוסף עבור הוצאות
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המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד שהחלפתו נדרשה, קיבל קודם לכן את אישור 

 המהנדס.

 מדידות וסימון .ג

ס נקודת סימון אחת. כל יתר עבודות המדידה והסימון יבוצעו על הקבלן לקבל מהמהנד

 ע"י הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו.

הקבלן לגבי המדידה והסימון הינה מוחלטת. המדידות והסימונים, כולל  אחריותו של

גבהים וכו' יבוצעו ע"י מודדים מוסמכים וללא תשלום כל תמורה כספית בגין ביצוע 

ים. במקרה של ליקוי שהוא כתוצאה משגיאה במדידה ובסימון, המדידות ו/או הסימונ

בהתאם. המהנדס יהיה רשאי  חייב הקבלן לתקן את העבודה ללא כל תמורה נוספת,

לבקר את הסימון והמדידה שייעשו ע"י הקבלן, אולם ביקורת זו לא תפטור בשום אופן 

 את הקבלן מאחריותו המלאה עבור הסימון כנזכר לעיל.

ע מדידה סופית של העבודות השונות שבוצעו על ידו באמצעות מודד הקבלן יבצ

ברקע את המצב הקיים. אם  מוסמך, אשר תוגש בצורת רשימה למהנדס ותראה

כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה בוצעו עבודות שלא לפי תוכנית, יתקן אותם 

ה על חשבון הקבלן לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו וכל עבודות התיקון תהיינ

 הקבלן.

 עבודות מוקדמות אשר יבוצעו ע"י הקבלן .ד

 אתרי אחסון חומרים וציוד -

המזמין יראה לקבלן בעת סיור הקבלנים את השטח הספציפי שיוקצה לקבלן ליד או 

בצמוד לאתר העבודה. הקצאת השטח תעשה בהתאם ללוח הזמנים לביצוע כל 

זמן. כשיתבקש הקבלן לעזוב את הפרוייקט ויתכן שהיא תהיה מוגבלת מבחינת לחץ ה

כשהוא נקי ובמצב שהיה השטח, או בגמר העבודה, יהיה על הקבלן למסור את השטח 

 בעת המסירה.

על הקבלן חלה האחריות לשמירה על הציוד והחומרים. אין המזמין אחראי לנזקים 

או גניבת חומרים ו/או ציוד. אסור לקבלן להוציא ציוד כלשהו מאתר ההקמה ללא 

 ת אישור הוצאה בכתב מהמזמין.קבל

 אחריות למתקנים קיימים -

מתקנים שיועמדו לרשותו )מבנים, אתרי אחסון, הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל ה

כבישים,  אלמנטי גינון מסביב לבניינים, קווי מים, חשמל, תקשורת וכו'(. במידה ויגרם 

התיקונים כפי נזק לכל מתקן שהיה בשימוש הקבלן, יבצע הקבלן על חשבונו את 

 שיידרש ע"י מהנדס האתר.

שור המהנדס לתוכנית עם קבלת צו להתחלת העבודה, ישיג הקבלן את אי -

היערכותו באתר, המראה את חלוקת השטח המוצע ע"י הממונה באתר לאחסון 

 החומרים, לצריפים וכד'.

תוך שבוע מיום קבלת הצו הנ"ל, ישלים הקבלן על חשבונו את העבודות  -

יכללו הצבת שלט בהתאם לנוסח אשר ייקבע ע"י המהנדס, במידה המוקדמות ש

 ויידרש.

קדמות אלה וכן כל שאר ההוצאות של הקבלן הקשורות בהכשרת ביצוע עבודות מו -

שטח העבודה, דרכי הגישה למכונות וציוד, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת 
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ות ולא ישולם עבורן הביצוע ופירוקן לאחר מכן, יכללו במחירי יחידות העבודה השונ

 בנפרד.

 דרישות מיוחדות .ה

 לביצוע העבודות השונות.להלן רשימת הדרישות המיוחדות 

המזמין לא יכיר בשום תביעה של הקבלן לתמורה נוספת עבור חוסר רציפות, עיכובים, 

הפרעות או הפסקות בקטעי העבודה עקב הדרישות להלן ועל הקבלן יהיה לשתף פעולה 

 כוחו וזאת בתיאומו של המהנדס.עם המזמין או בא 

 ניקיון האתר במשך כל שלבי העבודה

הקבלן להרחיק אל מחוץ לשטח האתר כל פסולת שיידרש לעשות כן. כמו כן, עליו על 

להחזיק את הדרכים, במצב נקי ופנוי לתנועה. כל עודפי פסולת כתוצאה ממהלך 

כת פסולת בניין, עפ"י העבודה, תסולק ע"י הקבלן אל מחוץ לאתר למקום המותר לשפי

ינוקה האתר מכל פסולת ויימסר חוקי העזר של הרשות המקומית. עם סיום העבודה 

 יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי. כל זאת על חשבון הקבלן.

 במשך העבודה, ינקה הקבלן את האתר באופן שוטף כפי שיורה לו המהנדס.

 התארגנות הקבלן

 אתר דורשת מיומנות מרובה.המזמין בדעה כי העבודה ב -

לצורך ביצוע העבודות מהנדס ביצוע,  המזמין דורש מהקבלן והקבלן מתחייב להעמיד -

טכנאי או הנדסאי בעל כישורים וניסיון קודם בעבודה. נוכחותו בשטח תהיה מלאה 

בכל שעות הפעילות של הקבלן באתר. במקרה של חופשה, מחלה וכו' יעמיד הקבלן 

שעות. בנוסף יהיה באתר מנהל  24יף בעל כישורים דומים, תוך לרשות העבודה מחל

 רשה על ידי משרד העבודה ומאושר ע"י המזמין.עבודה מו

למהנדס האתר של המזמין תהיה הזכות להפסיק מידית את עבודות הקבלן באם  -

אחראי הביצוע מטעם הקבלן ייעדר מהאתר. אחראי הביצוע יהיה נציגו הבכיר של 

ייפוי כוח מלא לפעול בשמו. אחראי הביצוע יהיה גם האחראי  הקבלן ויהיה לו

לקיומו של לוח הזמנים אשר יוכתב ע"י המזמין, כמפורט בתנאים לעריכתו ו

 הכלליים.

 בטיחות

העובדים שיועסקו בעבודה זו, יתודרכו על כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בביצוע  -

"(, המהנדס)להלן: " הקבלןהבטיחות של  ממונה/עבודות כגון אלה, ע"י מהנדס

לפקודות הבמנים ובכפוף בתאום מלא מול קבלן המבנים והממונה מטעם קבלן 

 ותקנות הבטיחות בעבודה.

אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 

לבטיחותם של עובדיו או כל אחד אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה מעבודתו 

 של קבלן.

לסעיף זה, ן יכלול את הוצאות השימוש בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בהתאם הקבל

בין שהם מוזכרים ובין שיש עליו לנקוט בהם ושלא הוזכרו, במחירי יחידה לעבודות 

 השונות הנקובים בכתב הכמויות.
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כל העבודות המתוארות בפרק זה הינן חלק של התארגנות הקבלן לביצוע העבודה 

כן תיכלל עלותן במחירי היחידה של העבודות השונות ולא ע"פ תנאי החוזה. ל

 בעדן כל תוספת שהיא, אלא אם צוין אחרת.תשולם 

המהנדס יהיה רשאי להפסיק עבודת הקבלן בגין דרישות בטיחות עד לאחר נקיטת  -

אמצעים מתאימים ו/או קבלת הרשאה. הפסקת עבודתו של הקבלן, לא תזכה את 

חינה הכספית והן מבחינת לוח הזמנים אשר לו הקבלן בפיצוי כלשהו, הן מהב

 התחייב.

לקחת בחשבון ששטחי העבודה אשר יועמדו לרשותו יהיו לפי תכנית  על הקבלן -

עקרונית לחלוקת השטח שתעובד בתיאום עם המהנדס. תנועת עובדים ורכב בשטח 

 האתר תהיה כפופה להנחיות והוראות הבטיחות. המהנדס רשאי לסלק כל אדם

 קבלן.אשר לא יפעל בהתאם להוראות הבטיחות, ללא מתן כל פיצוי ל  בלןמטעם הק

 תקופת ביצוע .ו

-  

לפני התחלת העבודות, על הקבלן להגיש לוח זמנים מפורט שחייב לקבל את אישור 

 .המפקח ולא יחרוג מתקופת הביצוע שהוגדרה במכרז זה

 סדר העדיפויות לביצוע העבודות השונות ייקבע על ידי המהנדס.

באמצעות   קבלן לסיים את העבודות הכלולות בהצעתו ובחוזה ולמסרן למזמיןעל ה -

 המהנדס כשהן מושלמות ובמצב נקי ומסודר במועד כמצויין במסמכי החוזה.

לו"ז מפורט יוכן על ידי הקבלן לפי תכנון הביצוע אשר יקח בחשבון גם את עבודתם  -

קי עבודתם לפי של גורמים וקבלנים אחרים, השתלבותם, מועדי כניסתם ופר

 הנחיות המהנדס והוראותיו.

 בהכנת לוח הזמנים כמפורט בחוזה יחולו על הקבלן בלבד. כל ההוצאות הכרוכות -

 תיאום עם גורמים אחרים .ז

יתכן ובנוסף לקבלני המשנה של הקבלן יעבדו באתר גורמים אחרים שאינם בבחינת קבלני 

את עבודתו תוך שיתוף פעולה  משנה, אלא עובדים ישירות עבור המזמין . הקבלן יבצע

גורמים אלה והוא מתחייב לציית להוראות המהנדס בכל הנוגע ותיאום מלא והדוק עם 

 לשיתוף פעולה ותיאום זה.

אם נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין הגורמים האחרים בקשר להפרעות, תביעות הדדיות 

תו של המהנדס, ודעתו בנדון וכיו"ב, יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דע

א תחייב את הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בעד תהיה סופית ומכרעת והי

 התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה.

 בדיקת מעבדה ושדה .ח

כל הבדיקות הדרושות לקביעת טיב החומרים והעבודות השונות לסוגיהן, תכונותיהן 

, תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו. במידה ותוצאות והתאמתן לתקנים ולדרישות המפרט

בדיקות שתערכנה תהיינה שליליות ויהיה צורך בביצוע בדיקות חוזרות, גם עליהן יחויב ה

 הקבלן בתשלום כל ההוצאות הקשורות בבדיקות החוזרות וזאת כפי שיקבע ע"י המהנדס.

 

 פיקוח על העבודות .ט
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בתי מלאכה חיצוניים בהם למהנדס תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח ול -

המספק חומר לאתר בכל שלב משלבי העבודות כל  מתבצעות העבודות וכל מקור

 זמן שהעבודות נמשכות ועל הקבלן להגיש למהנדס את כל העזרה הדרושה.

המהנדס יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפירוש התוכניות ועל הקבלן יהיה לציית  -

הימנעות מפעולה אינה פוטרת את להוראות המהנדס. כל הוראה או פעולה או 

 מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה.הקבלן 

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ובאחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות  -

תוך הזמן שיקבע המהנדס והעבודה תיחשב כמושלמת רק לאחר אישור המהנדס 

נוקה ונמסר מתאים שהעבודה בוצעה בהתאם לתוכניות ולמפרט וכי האתר 

ולשביעות רצון המהנדס. עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב למטרתו 

 לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.

במידה והקבלן ייכשל בביצוע העבודה מסיבה כלשהי, תישמר זכות המזמין  -

 להחליפו בקבלן אחר.

 שירותים .י

 מים

 תיו ועל חשבונו.במידת הצורך הקבלן יספק מים ממקורו

 שה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להתחברות לנקודה.הקבלן יע

ההוצאות הכרוכות בהתחברויות תחולנה עליו ולא תשולמנה בנפרד אלא תיחשבנה 

 ככלולות במחירי היחידה.

הקבלן ידאג על חשבונו לתקינות מערכותיו וימנע בזבוז מים. בתום העבודה, על הקבלן 

 לציה( שהרכיב לצורך פעילותו זו, על חשבונו.החיבורים והצנרת )האינסט  לפרק את כל

 חשמל

 במידת הצורך הקבלן יספק חשמל ממקורותיו ועל חשבונו.

 הקבלן יעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להתחברות לנקודות אלה. 

ידי המהנדס. -ידי חשמלאי מוסמך במערכות המאושרות על-ההתחברויות יעשו על

ידו ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד והן -ות יעשו עלההוצאות הכרוכות בהתחברוי

נחשבות ככלולות במחירי היחידה. בתום העבודה על הקבלן לפרק את כל החיבורים 

 והאינסטלציות שעשה לצורך פעילותו, על חשבונו.

 אוויר דחוס

 במידת הצורך הקבלן יספק אוויר דחוס ממקורותיו ועל חשבונו.

 מין אינו אחראי להפסקות חשמל או מים. על הקבלן מוטלת האחריות לבצע המז

מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, לאספקה עצמית במקרה של תקלות או הפסקה 

 באספקת המים או החשמל.

 חשמל ותאורה –תנאים מיוחדים  00.28

 ומעלה. 1-על הקבלן להיות בעל סיווג א' .א

ל רישיון הנדסאי חשמל לפחות )לא קבלן בע על קבלן החשמל להעסיק מנהל עבודה .ב

 משנה(.
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על הקבלן להגיש במסמכי המכרז פרטים על ביצוע של לפחות חמש עבודות בסדר גודל  .ג

 השנים האחרונות. 5דומה שבוצעו במהלך 

 על הקבלן להגיש רשימת ממליצים כולל אנשי קשר וטלפונים. .ד

 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  – 2ג' מסמך

 

 עבודות ביטון וקירות תומכים  - 02פרק 
 

 קירות תומכים  - 02.1תת פרק 

 ההוראות הבאות בנוגע לעבודות הבטון הינם בנוסף להנחיות המפרט הכללי המתייחסות לפרק זה.
 

 כללי: 02.01.01

וכמפורט בתוכניות. הקירות  02 -ו 14קירות כובד מבטון יבוצעו כמתואר במפרט הכללי פרקים 

עם ציפויי אבן שונים כמפורט בהמשך.  המחיר לעבודות  3פה דרגת חשי 30–יהיו מבטון ב 

הקירות כוללות גם את כל  עבודות החפירה לקיר וליסוד, יציקת בטון רזה, יציקת הבטון ביסוד 

בראש הקיר, בבסיס ובגב הקיר, בנית אבן  -הקיר, פלדת הזיון במקומות הדרושים הקיר וראש

 C.V.P -מ 4ילוי קלקר במישק, צינורות ניקוז "מ' עם מ 6בחזית הקיר, מישקי הפרדה כל 

מ"ר מסודר בצורה סימטרית בשורות מדורגות ובשיפוע כלפי  2צינור כל  1קשיח בתדירות של 

חורי הנקז עטופה בבד גיאוטכני לא ארוג, מילוי גרנולרי )ללא חזית הקיר, מסננת חצץ מא

ס"מ ובהתאם למפורט   50מינימלי של  (, בשכבה הצמודה לקיר בעובי  40חומרים דקים עוברי נפה  

בפרט הטיפוסי בתכניות, השלמת המילוי הגרנולרי מאחורי הקיר, מהודק בשכבות עד לדופן 

קיר כולל את שכבת המילוי הגרנולרי בעובי מינימלי החפירה. )כאשר הקיר תומך מילוי, מחיר ה

יבוד ראש הקיר בהתאם ס"מ בגב הקיר ושאר המילוי יחושב כמילוי רגיל שמשולם בנפרד( ע 50

 לפרט אדר' הנוף שבתכניות, והכנת חורים לעיגון המעקה בין בקידוח ובין בהכנת חורים מראש. 

בסעיף על הדפנות הגלויות בהפסקת הקירות. העבודה תכלול גם בניית אבן או ציפוי אבן תלוי 

 כמו כן, כל העבודות הדרושות לביצועו המושלם של הקיר.

 לכל רוחב הקיר )ללא אבני דבש( ויוצק בעזרת תבנית עץ. 30 –ן ב גב הקיר יהיה בטו -

 פלדת הזיון ,תונח ביסוד ובראש הקיר ע"פ הפרט. -

 הקיר.יש לצקת בטון רזה לפני ביצוע יסוד    -

הקיר יבוצע מהיסוד, עד לראש הקיר, בשילוב אבן חירבה מובאת ע"י הקבלן בחזית עם  -

ס"מ  5  -ס"מ, תוך השארת האבן בולטת מעל הבטון כ  50  –  60יציקת גב הקיר בנדבכים של 

 לשם חיבור שכבת הבטון הבאה.

 שורת האבנים הראשונה תונח על בסיס בטון כנ"ל. -

ס"מ מחזית הקיר.  5 -ס"מ. הקלקר יהיה שקוע כ 2לקר בעובי התפרים יהיו מלוחות ק -

מפקח. התפר יעבור את מ' או פחות, בכפוף לתוכניות או הנחיות ה 8מיקום התפר יהיה כל 

 כל שטח החתך בקיר, לרבות היסוד וראש הקיר.
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 סוג הבטון:  .ב

קונסטרוקציה  בתכניתאלא אם צוין במפורש אחרת    30-כל הבטון בפרויקט יהיה בחוזק ב

. כל עבודות הבטון יבוצעו 118ובכתב הכמויות. הבטון יוכן בתנאי בקרה טובים על פי ת"י  

 בטון בשטח לכל אלמנט שהוא. מבטון מובא. לא תותר הכנת

) התשלום עבור   118על פי ת"י   3דרגת החשיפה לכל הרכיבים בפרויקט היא דרגת חשיפה 

 פים שונים של כתב הכמויות(.הנ"ל כלול במחירי היחידה בסעי

 .1דרגת חשיפה  20-בטון רזה תחת יסוד הקירות יבוצע מבטון ב 

 אספקת הבטון ויציקתו: .ג

קה סדירה של הבטון בקצב הדרוש להתקדמות התקינה של על הקבלן להבטיח הספ

העבודה. כל שלב יציקה יעשה באופן רצוף ללא כל הפסקה. כל יציקות הבטון היצוק הטרי 

בויברטורים מתאימים לשם הבטחת צפיפות מירבית, מניעת היווצרות חורים  יורטטו

בפטישי גומי למניעת  וקבלת גוון אחיד של הבטון. הריטוט יבוצע בקפדנות ויעשה שימוש

הסגרגציה. לקבלן יהיו ויברטורים בכמות מספקת כדי להבטיח את רציפות העבודה. 

מעבדה מאושרת. הקבלן יתכנן את שלבי הקבלן ידאג לביצוע בדיקות הבטון הדרושות ב

היציקה והם טעונים אישור המפקח. פתחי יציקה בטפסות יסודרו לפי הצורך, ללא תוספת 

ומידותיהם יקבעו בתיאום עם המהנדס. אביזרים ואינסרטים שיש  תשלום. מיקומם

לבטנם יקבעו בטפסות במקומם המדויק ובצורה יציבה, כך שלא יזוזו ממקומם בעת 

 קה.היצי

 תבניות: .ד

והמפרט  904התבניות, התמיכות, החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מספר  

ן. בכל עבודות הבטון כלול במחיר התבניות הטכני הכללי ובאחריותו הבלעדית של הקבל

 גם עשיית כל החורים והפתחים וכו'. התבניות לסוגיהן תכלולנה במחירן את כל הנ"ל.

 פלדת זיון: .ה

. מוטות הזיון 4466/3הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות ברזל מצולע על פי ת"י מוטות 

ארות בתכניות וברשימות. יהיו ישרים והכיפופים יהיו רק לפי הצורות והמידות המתו

כיסוי הבטון למוטות הזיון יהיה בהתאם למצוין בתכניות ויובטח באמצעות שומרי מרחק  

, החמור ביניהם. באחריות הקבלן 2חלק  466פי ת"י מבטון המיועדים למטרה זו, או על 

 להתריע על חוסר התאמה בין המצוין בתוכניות והתקן.

 יציקות בטון:  . ו

שעות לפני היציקה, הפסקות היציקה  48על מועד היציקה לפחות  הקבלן יודיע למפקח

תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח. 

כל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור ב

והה שתושג בריטוט כמתואר של המפרט הכללי. הבטון יהיה בעל צפיפות גב  02045בסעיף  

 2300יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  28. משקלו לאחר 02048במפרט הכללי סעיף 

בות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירת מים ק"ג למ"ק. צפיפות ורטיבות היציקה חיי

 או רטיבות.
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 אשפרה: .ז

 7חות  ותימשך לפ  02של המפרט הכללי    02.08אשפרת הבטון תעשה בהתאם לנאמר בפרק  

יממות, זמן שבו הבטון יוחזק במצב רטוב. הקבלן יקח בחשבון מראש שיהיה צורך במינוי 

 אדם שתפקידו יהיה להשקות את הבטונים ולדאוג שיהיו רטובים משך כל זמן האשפרה.  

 תיקוני בטונים: .ח

היציקה ליקויים רציניים הרי שאותם חלקי בטון שאינם מתאימים  באם יתגלו לאחר

טון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח ובאותם מקומות למפרט, וב

ייצוק הקבלן שוב אלמנטים חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים שמיועדים לצורך 

 זה על ידי המהנדס.

ר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על ידי המהנדס שקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אח

( בתוספת בי.ג'י.בונד, כמו כן 1:3בלן בבטון או במלט צמנטי )לתיקון, יסתמו על ידי הק

יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת 

ם על ידו בכתב. השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי מהנדס ואישור שיטת התיקוני

 .עבור כיסי חצץ / סגרגציה עמוקה ינתן מפרט לתיקון בנפרד

 פירוק תבניות והפסקות יציקה: .ט

הפירוק יעשה תוך שחרור הדרגתי של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה 

 כדי למנוע נזקים לבטון.

 שעות. 24מועדים המשוער לפירוק תבניות צד מאז גמר היציקה הוא 

 יקה חייבות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירת מים, רטיבות וחל"כ.היצ

  –בן סוג הא .י

אבן בשימוש משני )אבן חירבה(, הן מהאתר והן אבן מובאת, תהיה זהה ככל שניתן לאבן 

בקירות קיימים בסביבה. אבן חדשה תהיה אבן מסוג דולומיט או אבן גיר קשה. האבן 

מובהר במפרט הכללי.  14011ת כמוגדר בסעיף )חדשה ובשימוש משני( תתאים לדרישו

 האבן בין אם היא נמצאת באתר או מובאת על ידו.לקבלן שמחיר הקירות כולל את 

בכל מקום בו לא צויין אחרת, תהיה  –חיפוי קירות באבן בשימוש משני )אבן חירבה(     -

פורקו. יש האבן לחיפוי אבן מקומית בשימוש משני או אבן מובאת מבניינים וקירות ש

ים ישרים. הבניה פי המידות השונות על מנת לאפשר בניה בנדבכ-למיין את האבן על

תתואם ככל האפשר לקירות סמוכים. אין לערב סוגים שונים של אבן או אבנים בסיתות 

; ס"מ אלא אם נדרש אחרת במפורש. ניסור וסיתות 20שונה באותו קיר. עובי האבן עד 

 ת הדרושות כלול במחיר.האבן לצורך התאמתה למידו

 מידות האבן:  .יא

שוות גובה.   –בהתאם לקירות הקיימים. כל שורה ס"מ  20-25גובה שורות אחיד בגובה 

עפי הקיים. דוגמת חיפוי הקיר לפי  -ס"מ 20-30אורך האדנים אינו אחיד ומשתנה בין 

 הפרטים. הפוגות האופקיות תהיינה רציפות והמשכיות. הפוגות האנכיות תהיינה

מ"מ מחזית  2 -לסירוגין, ללא המשכיות פוגות אלה בין השורות. הפוגות יהיו שקועות כ

 האבן. 

 אופן המדידה של חיפוי אבן    -
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 , מחירי חיפוי אבן כוללים:14בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

ותליית אבני החיפוי, עיבוד החריץ או הנסיגה בלוחות האבן והעוגנים  זוויתנים לתימוך

 השונים.

וכל עבודות  מחירי כיחול קירות קיימים כוללים את ניקוי פני האבן, העמקת המישקים

 ההכנה כמפורט לעיל, כולל אספקת החומרים, פיגומים ועבודה. המדידה במ"ר.

, הכנה וכיחול, אספקת אבן וכל החומרים חיפוי קירות באבן חדשה כולל את שטיפת הקיר

 .02הדרושים. המדידה לפי פרק 

חיפוי קירות באבן בשימוש משני כוללים את שטיפת הקיר, הכנה וכיחול, אספקת 

 פירוקים. – 02חומרים. המדידה לפי פרק ה

 דוגמאות לאישור .יב

מפקח לפני מ' ולקבל אישור ה 3.00על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמה באורך מינימלי של  

המשך העבודה. במידה שהקיר אינו תואם את כל הוראות המכרז/חוזה, על הקבלן לפרקו 

 על חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים עד קבלת אישור המפקח.

בכל עבודות בניית קירות תמך, על הקבלן לספק דוגמה לחומר שבכוונתו להשתמש ורק 

 לאחר שאושרה הדוגמה ע"י המפקח להתחיל בעבודה.

ל  אבן  אשר  תסופק  צריכה להתאים  לדוגמה,  להיות בעלת צליל וגוון כזה של הדוגמה. כ

ותו לספק אך ורק אבנים פסולות שנקלעו לדוגמה אינן משחררות את הקבלן מהתחייב

 אבנים כנדרש, ולא תשמשנה הוכחה לקבלן שאפשר לספק אבנים בניגוד לנדרש

 כיחול קירות אבן .יג

 קיימיםהכנת קירות אבן 

יש להסיר מפני הקיר ומהפוגות את כל הבטונים ולנקותם מכל לכלוך, אדמה, חזזיות 

לעיל והעמקתן וצמחיה. ניקוי פני האבן יתבצע במברשת פלדה. ניקוי הפוגות כמפורט 

יבוצע בכלים ידניים )מסטרינות( בזהירות המירבית מבלי לפגע בפני האבן או בשוליה, עד 

ס"מ, המאפשרות כוחלה עדין ושקוע. שימוש בדיסק  3-4עומק של לקבלת פוגות נקיות, ב

לצורך פתיחת הפוגות רק באישור המפקח. במקרה של מעבר חוטים וצינורות בתוואי 

 בלן לקבל את אישור המפקח לפני כיסוי הצנרת בטיט. הכיחול, חייב הק

 הכנת קירות אבן חדשים 

 קם במידת הצורך.לאחר שטיפה הקיר, יש לנקות את המישקים ולהעמי

 חומרי המליטה )קירות קיימים וחדשים( לכיחול

כוחלה על בסיס סיד מיושן קוורץ גיר ובזלת ייעודי למילוי גס או למילוי עדין, מאושר ע"י 

 פקח.המ

 ביצוע כיחול קירות )קיימים וחדשים(

עבודת הכוחלה מתבצעת בעזרת כלים מיוחדים לכוחלה. יש למלא במספר שכבות )חומר  

גס ושכבה עליונה חומר עדין( בהתאם לעומק המילוי ולדחוס אותו בכלים ייעודיים 

ם )מסטרינה(. כאשר החומר מתחיל להתייבש יש לחזור ולדחוס אותו שוב בעזרת כלי

מתאימים. כאשר החומר ממשיך להתייבש יש לעבור עם ספוג רטוב, להחליק את המישק 

על הקבלן להזמין את נציג החברה המשווקת   ולחשוף את פניו. להרטיב קלות מספר ימים.

 לקבלת הדרכה. ההדרכה תעשה בנוכחות המפקח.
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 אופן מדידה .יד

יכללו בין היתר, את שטיפת  מחירי כיחול כוללים באם לא נכללו במחירי הקירות ,אזי הן

הקיר, אספקת החומרים לעבודות הכיחול ופיגומים במקומות הגבוהים. בקירות קיימים 

 גם הכנת הקיר כפי שפורט לעיל.כלולה במחיר 

הקירות יהיו כדוגמת קירות תומכים מאבן מבניה משנית במתחם. בניית הקיר תיעשה 

 ניה משנית )אבן חירבה(. בנדבכים, לפי הפרטים. סוג האבן: אבן גיר מב

 מדידה: לפי השטח במ"ר.

 תשלום: המחיר כולל חפירה ליסודות, ביסוס זיון ופתחי ניקוז כנדרש בפרטי

הקונסטרוקציה וכל הנדרש בפרטים. בניית האבן וגמר ראש קיר עפ"י הפרטים הנ"ל, 

יחי תוכניות ופריסת קירות. יודגש כי המחיר כולל את ההכנות הנדרשות לשילוב אר

מ"ר קיר  5הקרמיקה והפסיפסים בקירות. יש להביא דוגמת אבן לאישור ולבצע בניית 

 בנוי לאישור.

 גמר ראש הקיר:  . טו

פי פרט. או קופינג מאבן גיר גלילית -דוגמת חזית הקיר מאבני חירבה טרפזיות עליבוצע כ

 מסותתת )קופינג אבן נמדד בנפרד(.

 -קועים והאבנים שבחזית הקיר יורחקו זו מזו כגמר פתחי הניקוז: צינורות הניקוז יהיו ש

 ס"מ, ללא סגירת הפוגה בהמשך לצינור כדי לאפשר מעבר מים. 3

  פנים -ביצוע דו .טז

 )נכלל במסגרת תוכניות, מפרט וכתב הכמויות קירות של אדריכל הנוף(.

 תשתיות .יז

עבר תשומת לב הקבלן כי במהלך בנית הקירות יידרש להשאיר פתחים או נישות לצורך מ

צנרת ו/או מערכות על פי הנחיות המפקח ותכניות הביצוע. במקרה כזה תבוצע תבנית או 

שרוול לצורך יצירת החור או נישה. בגין הנ"ל לא ישולם תוספת מחיר. שטח החור או נישה 

יר מלא. במקרה והתבנית תהיה מעץ היא תסולק מהשטח ישולם כאילו בוצע במקום ק

 ולא תושאר בתוך הבטון.

 ודות עפר עבור קירות תומכים. עב .יח

 ההוראות הבאות בנוגע לעבודות העפר הינן בנוסף להנחיות המפרט הכללי המתייחסות   

 לפרק זה. 

 .העבודות הכלולות בפרק זה.   1

 ולחתכים הטיפוסיים לאורך הקיר.( חפירה / חציבה בהתאם לתוואי הקיר 1)

 חתכים.( חפירה / חציבה עבור יסודות לקירות בהתאם ל2)

 ( עבודות מילוי חוזר לקירות3)

 * יתר עבודות העפר מופיעות בפרק עבודות העפר עבור הכביש.

 מפלסים וסטיות..  2

רט כל העבודות יבוצעו בהתאם למפלסים ולמידות המתוכננות מבלי לחרוג מהסטיות במפ

 .51הכללי פרק 
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 עבודות חפירה / חציבה..  3

קע הקיימים בשטח האתר, תוך הבאת המצב הקבלן יחפור/יחצוב בכל סוגי הקר .א

 בשטח למצב המתוכנן בהתאם לתכניות ולחתכים.

 ביחס לעבודות עפר, חל על האמור כאן. 51.02כל האמור בפרק  .ב

 תכולת מחירים: .4

מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום  מחירי הבטונים

 תוספת למחיר היחידה:

 20מ"ר חזית קיר, כולל כיס חצץ בקוטר  2.5במרחק כל  4"בצע נקזים בקוטר ( 1)

 ס"מ עטוף בד גיאוטכני.

 ( ביטון פלטות פלדה, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר .2)

 טרה.( הוצאת קוצים מברזל לכל מ3)

 ( תאום והזמנת בדיקות בטון על ידי מעבדה שנקבעה על ידי המזמין.4)

 ב מתנאי המקום ודרישות המפקח.( יציקה בנפחים קטנים כמתחיי5)

 ( אספקה והנחה של פלדת הזיון, פרט לסעיפים בהם רשום במפורש שישולם בנפרד.6)

 118על פי ת"י  3( בטון בדרגת חשיפה 7)

בור עבודות עפר לקירות. התשלום עבור החפירות יכלל ( לא ישולם בנפרד ע8)

 במסגרת מחירי היחידה השונים של הקיר התומך. 

ודות מילוי חוזר לסוגיו השונים יכללו במחיר הקירות כובד: המילוי הגרנולרי ( עב9)

בגב הקיר     והמילוי הנברר  שיפוזר בשכבות בהידוק מבוקר  נכלל במחיר היחידה 

 של הקיר.

 

 בכתב הכמויות( 02.01.002תומך עם חזית אבן וגב בטון )סעיף קיר  02.01.02

מת באתר ובאישורו של המפקח ויעמדו בדרישות האבנים בחזית הקיר תהיינה כדוגמת האבן הקיי

 .02.01.01ע"פי סעיף 

 אבנים מאבן מבניה משנית )אבן חירבה(.

האבנים תהיינה ללא סדקים ושקועות בחלקן בתוך הגב הבטון. סוג האבן, הגוון וצורתה למקור  

 האבן טעון אישור המפקח.

ן על פי שיקול דעתם. אבן אשר בכל המזמין והמפקח רשאים לפסול את מקורות האבן ואת סוג האב

ן הפסולה תפונה אל שלב משלבי העבודה )כולל בגמר התקנה( תיפסל, תוחלף מיד באבן אחרת ואב

 מחוץ לאתר.

פינות הקיר יועבדו כך שתופיע אבן שלמה. בעת העבודה יש לשמור על ניקיון האבן, ולהימנע 

ות אותה במים ומברשת לפני התייבשות ממריחת בטון על פניה. במידה והאבן מתלכלכת, יש לנק

 הבטון.

 טון/מ"ק. 2.4האבן תהיה  בעלת משקל סגולי של 

 ה יבשה, ללא פוגות. יש לקבל אישור המפקח על סוג האבן, גוון ואופן בניית הקיר.הבניה היא בני

 בזמן יציקת הבטון יש להקפיד ולמנוע נזילת הבטון דרך המשיקים הפתוחים.

 בבטון, יפורק ויתוקן ע"ח הקבלן. שטח בחזית שיתלכלך

 . , מובא מביח"ר מוכר ולא תורשה הכנתו באתר 30-הבטון בקיר יהיה בטון ב
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מ"ר. הצינורות יונחו לרוחב הקיר בשיפוע   3, כל  4בקיר ינתנו צינורות ניקוז מפי.וי.סי אפור בקוטר "

 לקט ויוסבו בעומק  הקיר.ס"מ מפני הקיר. הצינורות יוסתרו בקיר ע"י אבני  5ויהיו שקועים  2%

בוד מתאים של מ' לאורך ולגובה לסירוגין. על הקבלן לדאוג לעי 1.50המרחק בין הצינורות יהיה 

מקור מוצא הצינורות מפני הקיר. מאחורי הקיר במקום כניסת הצינור תותקן מסננת חצץ בגודל 

30X40X40  טכסטיל.ס"מ שומשומיה. את המסננת תעטוף יריעת גיאו 10ס"מ ומעליה 

 מ' או כמצויין בתוכניות. 4תפרי התפשטות יהיו כל 

 ס"מ מפני הקיר. 5 קר ויהיה שקוע –ס"מ ימולא בקל  2התפר ברוחב 

 ס"מ לפחות יהיה מחומר גרנולרי שיענה לדרישות הבאות: 50מילוי חוזר מאחורי הקיר ברוחב של 

 5%(    200#אחוז דקים מרבי )עובר נפה 

 ס"מ 20 אחר הידוקעובי שכבות המילוי ל

 95%  - 15571אחוז צפיפות מצפיפות המירבית עפ"י בדיקת מוידפייד פרוקטור 

 ום לפי מ"ק קיר תומך מושלם, ללא הפרדה בין יסוד הקיר לקיר.המדידה לתשל

המחיר כולל עבודות חפירה ו/או חציבה בעומק וברוחב הנדרשים לבניית הקיר, כולל שימוש 

ת ידיים לפי תנאי המקום ומילוי חוזר מאושר, כולל מילוי מאחורי הקיר בקומפרסורים ו/או בעבוד

ן בחזית הקיר, תבניות הבטון, החגורה מבטון מזוין בראש בחומר גרנולרי והידוק בשכבות, האב

-הקיר, הבטון החשוף, קיטום פינות, סידור המישקים, נקזים, מסננות החצץ ועטיפת הגיאו

בקיר לנקזים ולמערכות, התקנת שרוולים לעיגון מעקות  טקסטיל, הספקה והתקנה שרוולים

כן כל שאר העבודות והחומרים הדרושים בהתאם לפרט. הרחקת עודפי חפירה לפי הוראת המפקח ו

לקבלת קיר תומך בשלמות ועפ"י התוכניות. כמו כן, כולל המחיר קיר ו/או קירות לדוגמה בשטח 

 ת הלא מאושרים יהרסו על חשבון הקבלן.מ"ר כל אחד לאישור המפקח. הקירו 5.0 -של כ

 תוספת עבור חיפוי דו פנים 02.01.03

חירבה(, הן מהאתר והן אבן מובאת, תהיה זהה ככל שניתן אבן בשימוש משני )אבן  –סוג האבן 

 לאבן בקירות קיימים בסביבה.

 במפרט זה 02.01.01החיפוי יעמוד בדרישות על פי סעיף 

 טור על פי הנחיות קונסטרוק -עיגון האבנים

 מדידה: לפי השטח במ"ר.

תשלום: המחיר כולל את אספקת האבן, ביסוס, עיגון, עבודת החיפוי והכיחול עד לביצוע מלא של 

 החיפוי. 

 , בכתב הכמויות(.02.01.004הגבההת קיר קיים  )סעיפים   02.01.04

יות עץ יציקה באמצעות תבנ  30-הגבהת קיר קיים ע"י קידוח קוצים עם דבק אפוקסי, יציקת בטון ב    -

 לרבות ביצוע תפרים.

ס"מ מחזית הקיר. מיקום התפר   5  -ס"מ. הקלקר יהיה שקוע כ  2התפרים יהיו מלוחות קלקר בעובי   -

מ' או פחות, בכפוף לתוכניות או הנחיות המפקח. התפר יעבור את כל שטח החתך בקיר,  8יהיה כל 

 לרבות היסוד וראש הקיר.

עו עוגנים בהתאם לפרט בתוכניות ם. במקרה של חיפוי רטוב יבוצביצוע חיפוי אבן בדומה לקיר הקיי   -

 קונסטרוקציה ואדריכלות.
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בראש הקיר יבוצע קופינג  מאבן )נכלל במסגרת תוכניות, מפרט וכתב הכמויות קירות של אדריכל  -

 נוף(.

 בכתב הכמויות( 02.1.005קירות ישיבה )סעיף  02.01.05

 ס"מ מפני הריצוף. 45קיר ישיבה בגובה 

מבניה משנית )אבן חירבה( מפירוק או מובאת תואמת לאבנים כוללים חיפוי דו צדדי באבן    הקירות

 הקיימות באתר. 

 בניה דמוי יבשה בנדבכים.

 

 מדידה: מטר אורך בצד החזיתי

תשלום: המחיר כולל את כל עבודות הקונסטרוקציה והבטון, חיפוי אבן דו צדדי, וכל הנדרש לביצוע 

 מדד בנפרד(.מלא של הקיר )קופינג נ

 בכתב הכמויות( 02.1.005בנית קיר סביב עצים קיימים לשימור )סעיף תוספת עבור  02.01.06
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 חיפויים ונדבכי ראש ) קופינג(   –  02.02תת פרק 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    בכתב הכמויות(                                                     02.04.001 -02.04.005מאבן גיר גלילית מסותתת )סעיף   קופינג 02.02.01

 ס"מ.  7ע"ג קיר האבן יבוצע  קופינג מאבן גיר גלילית מנוסרת ומסותתת בעובי 

 . D1,D5מידות האבן עפ"י פרטים 

 קשתיים יבוצע ניסור אבן בטרפזים בגדלים אחידים תוך התאמה מלאה לרדיוס הקיר ובין האבנים.   בקירות

 סיתות גס ע"י שבירות ביד לפני קיבוע הקופינג.   סיתות בראש האבן מוטבה עדין. צידי האבן הגלויים יסותתו

 יש לספק דוגמת אבן נדרשת לאישור האדריכל והמפקח טרם הבאתה לשטח. 

 ראי להבטחת מקורות האבן המתאימה לביצוע העבודה.הקבלן אח

 ס"מ מפני הקיר. 2.5אבן הקופינג תכלול אף מים בצידי האבן הבולטים מפני הקיר. הקופינג יבלוט עד 

 תהיה זהה לרוחב פוגות האבן בחזית הקיר. -פוגה בביסוס הקופינג

 ס"מ. 1.5על ס"מ ולא יעלה  0.5-1רוחב הפוגה יהיה   -פוגות בין אבני הקופינג

 האם רוצים לעשות עם ברזל גם? -על פי הנחיות הקונסטרוקטור -עיגון הקופינג לקיר

 וקונסטרוקציה.כולל כל הנדרש בפרט ובתוכניות אדריכלות 

 מ' לאישור לפני ביצוע. 3יש לבצע קופינג באורך 

 מדידה: לפי האורך במטר.

 הקיר כנדרש לביצוע מלא.  תשלום: המחיר כולל אספקת האבן, סיתותה ועיגונה בראש

 בכתב הכמויות(  02.04.006רכיב הגנה ) סעיף  02.02.02

 ס"מ בקצה הקופינג. 9/5תוסף של אבן גיר גלילית מסותת במידות 

צידו הפנימי בעיבוד מוטבה, סיתות גס טובזה בחזית החיצונית  -בהתאם לסיתות הקופינג -סיתות האבן

 בהתאמה לסיתות אבני חזית הקיר.

, וכל הנדרש  D1בהתאמה מלאה ע"י דבק שיש לקופינג קיים, בהתאם לנדרש בפרט חיבור נסתר 

 בפרטי הקונסטרוקטור והמפרט המיוחד.

 מדידה: מטר אורך

 : חומר, עבודה וכל הנדרש לביצוע באופן מלאתשלום

 בכתב הכמויות(  02.04.007חיפוי קיר מבנה מאבן חירבה ) סעיף  02.02.03

 02.01.01ן מבניה משנית )אבן חירבה( על פי הנדרש בסעיף חיפוי קירות מבני חשמל ומיתוג באב

 החיפוי יבוצע רציף והמשכי לחיפוי הקירות התומכים הצמודים ובאותו מישור.

 פוי יהיה תואם לחיפוי הקירות החדשים והקיימים באתר.החי

 ס"מ מפני האבן. 1ס"מ, שקועות כ 1-1.5פוגות ברוחב 

ס"מ  20-25ת הקיימים באתר. גובה שורות אחיד בגובה על פי פרט ובהתאם לקירו -גודל האבן

 20-30ומשתנה בין שוות גובה.  אורך האדנים אינו אחיד  –בהתאם לקירות הקיימים. כל שורה 

 עפי הקיים. -ס"מ

 מדידה: מ"ר

עד   L7תשלום: המחיר כולל אספקת האבנים, עיגון וכל הנדרש בפרטי הקונסטרוקטור ובפרט 

 ן מלא.להשלמת החיפוי באופ
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 עבודות פיתוח  -  40פרק 
 במפרט הכללי 40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 ריצוף שבילים, מדרכות  –  40.1תת פרק 

 

 בכתב הכמויות( 40.1כללי )תת פרק  40.1.01

 
 , ללא מדידה ותשלום נפרד, כדלקמן:הכנה והידוק שתיתכל העבודות בפרק זה כוללות  .א

סופיים בתכניות ובהפחתת שכבות תשתית, חול השתית תוכן לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים ה -

מ' מכל  0.50הבניה בתוספת וחומרי הריצוף/הבניה שצוינו. השתית תהודק לפי מידות הריצוף או 

 ס"מ. 30צד. הכנת השתית היא בחפירה ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד 

ייד אשהו". צפיפות לפי "מודיפ 96% -על הקבלן להדק את השתית תוך הרטבה אופטימלית עד ל -

 ס"מ מקסימום. ואו עפ"י הנחיות מהנדס קרקע/ביסוס. 15הידוק מילוי לשתית יהא בשכבות של  

לן לספק ולהכין שכבת תשתית לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית עפ"י המוגדר בפרטי על הקב -

קונסטרוקטור/מהנדס ביסוס. סוג התשתית הינו מצע סוג א'. מידות שכבת התשתית יהיו כמידות 

 ס"מ מכל צד ואו עפ"י הנחיות מהנדס קרקע/ביסוס. 50ריצוף/הבניה בתוספת של  ה

משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצויין כוללות הנחת שרוולים  כל עבודות ריצוף ו/או יציקה של -

לצורך השקיה, מים, כלי חשמל ותקשורת, אך לא את מחיר חומר השרוולים. על הקבלן לסמן בדופן 

 ע, לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים.המשטח/המדרכה צב

השלמת אדמת גן מאושרת בכל שטחי כל עבודות בניית שבילים ו/או משטחים מכל סוג שהוא כוללות   .ב

הגינון הצמודים לשולי השבילים ו/או המשטחים. גובה אדמת הגן יהא בגובה הריצוף הסמוך. רוחב 

תבוצע רק לאחר שאישר המפקח שסולקו   -ן  ס"מ. השלמת אדמת הג  75הפס להשלמת אדמת הגן יהא  

 דמת גן.כל שאריות חומרי הבניה ופסולת אחרת מן השטח המיועד לכיסוי בא

)אבני תיחום לעצים( מבטון טרומי או מאבן מכל סוג שצוין,   אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים .ג

אבני השפה, ללא מדידה  : העבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב20-יונחו על גבי מסד בטון ב

 ותשלום נפרד.

אלא אם צויין אחרת בפרט. , 20-מבטון ב – בכתב הכמויות( 40.1.013חגורת בטון סמויה )סעיף  .ד

החגורה תוחמת שטחי ריצוף בגבול גינון ו/או משטחים גובלים אחרים. פני החגורה יונמכו מפני 

חגורת הבטון מתומחרת בנפרד, המדידה כלפי חוץ.  10%ס"מ ויהיו בשיפוע של  3 -הריצוף הסמוך ב

 במטר אורך. 

, יציקת הבטון בתוואי הנדרש וכיסוי החגורה התשלום כולל את עבודות החפירה וההכנה הנדרשות      

 בהתאמה לנדרש בתוכנית הפיתוח.

בכל העבודות בפרק זה, על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח תוך תהליך  .ה

על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול   העבודה.

 ניתן לתיקון. ההחלפה ו/או הניקוי יהיו על חשבון הקבלן.דעת המפקח לא 

בהתאם לפרטים, וניסור מותר רק במידות שונות מהנ"ל  במרצפות שלמותעל הקבלן להשתמש  .ו

 ובהתאמה לפסקה "חיתוך מרצפות.
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במידה ולא צויין בתוכניות/בפרטים, על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס  - וי התחלת הריצוףקו .ז

. כמו כן, על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי אופן סגירת מרווח להתחלת דוגמת הריצוף  לקו/קווים

 ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות, ערוגות מוגבהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי 3 -הקטן מ

לדרוש שהסגירה תהיה בתערובת בטון בגוון הריצוף ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת 

 במרצפות מנוסרות.הריצוף או 

מ"ר  5על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי התוכניות/הפרטים, בשטח מינימלי של  - דוגמת ריצוף .ח

אישור המפקח והאדריכל  מ', לפי הדוגמה שצוינה בתכניות/בפרטים ולקבל 3.0ולאורך מינימלי של 

הקבלן את המשך העבודה. במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את הדרישות, יפרק  לפני

 הדוגמה ויבצע דוגמה/ות נוספות, על חשבונו, עד קבלת אישור המפקח והאדריכל.

חים חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד. לא יותר שימוש ב"גיליוטינה". בריצוף שט - חיתוך מרצפות .ט

בעלי שוליים עגולים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן, באופן שיתאפשר ניסור במקום של קו השוליים 

מ"מ. מרצפות שחורגות  5 –תוכנן. הסטיה המרבית המותרת מהקו שצוין בתוכניות או בפרטים המ

 מהקו או שהסטיה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

דריכל ומפקח על האבן המובאת לאתר בטרם שימוש וריצוף. במידה והאבן אינה יש לקבל אישור א .י

החלפתה אצל הספק. בכל מקרה, לא יאושר השימוש באבנים שלא מאושרת, על הקבלן לדאוג ל

 אושרו.

 אין להשתמש באבנים בהן קיימים פגמים באבן או בצבע, שברים או סדקים כלשהם. .יא

אישור האדריכל והמפקח על דוגמת ריצוף שתוכן באתר בטרם   עפ"י פרט. יש לקבל את  –צורת הנחה   .יב

 ביצוע העבודה.

שפה, קירות או מסלעות יהיה בהשקה מלאה. במקרה של חוסר השקה גמר הריצוף במפגש עם אבני  .יג

ס"מ  1.0בגמר הריצוף יהיה המרווח המקסימלי בין הריצוף לאבני השפה ו/או הקירות והמסלעות 

 מפני האבן. 0.5ריצוף, שקוע וימולא בטיט בגוון אבן ה

 יש לקבל את אישור המפקח על המרווח בגמר הריצוף.      

 שיטת המדידה: לפי השטח במ"ר.      

תשלום: המחיר כולל אספקת האבנים, שכבת חול ועבודות הריצוף כולל כל הנדרש לעיל, אלא אם  

 מוגדר אחרת.

 כתב הכמויות(ב 40.1.001מדרגות מאבן גיר שלמה מסותתת  )סעיפים  40.1.02

גיר גלילית מסותתת מלאה בגודל הנדרש לבניית מדרגות תקניות על פי תקני נגישות מדרגות אבן 

 ובטיחות.

 מידות האבנים:

 ס"מ. 50-60ס"מ ובאורך משתנה  40/15אבנים במדרגות פנימיות: 

 ס"מ. 50-60ובאורך משתנה  33/15אבנים במדרגות עליונות: 

 "מ.ס 50-60ובאורך משתנה  40/20אבנים במדרגות תחתונות: 

ס"מ בקצה השטח בחזית  3כל צידי האבן הגלויים יסותתו בסיתות על פי הנדרש בפרט, למעט 

ס"מ. פני המדרגות ופני הריצוף  1.5הקדמית. שפת המדרגות יהיו מעוגלות ברדיוס שאינו עולה על 

ל . יש לקב2279כנדרש בת"י    ברטוב,  0.5  -יהיו בעלי מקדם התנגדות דומה להחלקה, אשר לא יקטן מ

אישור האדריכל על האבן המובאת לפני ביצוע. כמו כן, יש לקבל אישור האדריכל על דוגמה של 

 מדרגות.  3לפחות 
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 .עיבוד האבן ודוגמת ההנחה לפי פרט

 יסוד בטון מזוין לפי פרט קונסטרוקטור.

 

 :בניית המדרגות כוללת את העבודות כדלקמן ללא מדידה ותשלום נפרד

 הכנת השתית  -

 הכנת תשתית  -

 זיון הברזל כמפורט בפרטי הקונסטרוקטור -

 מסד מבטון כמפורט בפרטי הקונסטרוקטור -

 בניית האבן  -

 מדידה: לפי האורך במטר לאורך כל מדרגה

, כולל סימני האזהרה C1התשלום: כולל כל הנדרש מההכנה ועד לסיום הביצוע ובהתאם לפרט 

 בראש מדרגות נמדדות בנפרד(. שיותלאורך המדרגה )גבשו

 בכתב כמויות(  40.1.002מדרגות ישיבה  ) סעיף  40.1.03

מדרגות ישיבה מבטון ובנית חזית אבן מבניה משנית )אבן חירבה( כולל בניית קופינג ריצוף דק פייבר 

 לרוחב כל המדרגות על פי תכנית. SHERAצמנט 

 ת קונסטרוקציה. בסיס בטון למדרגות מבטון מזוין בהתאם לפרט בתוכניו

אבן חיפוי בחזית המדרגות )כולל חזיתות הפונות אל מדרגות הליכה( מאבן מבניה משנית )אבן חירבה( 

 02.01.01מפירוק או מובאת כדוגמת האבנים הקיימות באתר. חיפוי האבן על פי הנדרש בסעיף 

 :SHERAט קופינג מדק פייבר צמנ

 דגם דק נאו .

או ש"ע העומדים   SHERAתוצרת חברת  DECFLOOR1002102"ט מ"מ, מק 25/150/3000במידות 

 .1נספח מס' -בדרישות התקן ובהתאמה לנתוני המדרך המופיעים בנספח 

 על הלוחות לעמוד בדרישות תקן למניעת החלקה

 על ידי דיסק יהלום מחורץ בלבד -חיתוכים

לפני   S680ל סילר סיקה את הלוחות מכל עברי הלוח, כולל קנטים בשכבה אחת ש יש לצבוע צביעה:

 ההתקנה, ושכבת גמר מלאה על פני השטח הגלוי בגמר ההתקנה.

שעות בהתאם למזג האוויר   24יישום הסילר ומשך זמן ההתייבשות בהתאם להוראות היצרן )מינימום  

 והוראות היצרן(

 סוג.קנה יש לנקות את הדק היטב מאבק ושאריות לכלוך מכל לפני יישום שכבת הסילר בגמר ההת

 דמוי איפאה מוקה. -גוון טבעי גוון:

 תשתית :

 מ"מ. 50/50/3.2קונסטרוקצית מתכת מגולוונת בגודל הלוחות יעוגנו על תשתית 

 ס"מ על פי הנחיות היצרן והקונסטרוקטור. 45 -מרווח בין קורות תשתית

 עיגון תשתית לבטון על פי פרטי קונסטרוקטור והנחיותיו.

ת מקבילות לחזית הקיר/מדרגת ישיבה יש לשמור על מרווח בין קורות באזורים בהם קורות התשתי

  D3. דרש בפרט התשתית לבין הבטון על פי הנחיות ופרטי הקונסטרוקטור וכל הנ

מוצא המים בצידי  -יש לייצר שיפוע ניקוז אל הנקזים ו/או אל שטחי הגינון. בהתאם לתנאי השטח

 הקיר או בחזית האחורית.
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 התקנה:

 תבוצע על ידי מתקין מורשה מטעם החברה.ההתקנה 

 SIKE( להפחתת מעבר ויברציות בעזרת דבק לפני התקנת הלוחות יש להדביק סרטי קומפריבנד )פלציב

FLEX FC 

 ברגים בכל נקודת השקה עם קורת התשתית. 2יש לבצע קדח מקדים בעזרת שקען ולהתקין 

 ח .ס"מ בין מרכז הבורג לדופן הלו 2יש להקפיד על מרחק 

 על פי דרישות יצרן הלוחות או על פי הנחיות הקונסטרוקטור.   Fix-wסוג הבורג 

 אין לבצע בליטות. -לס לקו אפס של לוח הדקהבורג יפו

 ס"מ. 20. אין להשאיר חתיכות קטנות מD3על פי תשריט בפרט  -אופן הנחת הלוחות וכיוון

 ת/יש להניח את הלוחות לסירוגין, אין לייצר פוגות המשכיו

 מ"מ  3-5מרווח בין לוחות הדק על פי הנחיות היצרן בין  -פוגות

 D3.2ים יש לבצע הנחה של לוחות הדק כך שניתן יהיה לשלוף "מכסים" על פי רט  לאורך תעלת צינורות צ'ילר

 מדידה: מ"ר של ריצוף הדק בתכנית

אבני החיפוי, ריצוף הדק,  תשלום: המחיר כולל את כל עבודות הבטון והביסוס על פי פרטי קונסטרוקטור,

 דרש עד לביצוע מלא של מדרגות הישיבה.צביעה, תשתית, עיגון, ברגים, התקנה על ידי מתקין מורשה,  וכל הנ

 בכתב הכמויות( 40.1.003מדרגות ישיבה מעל מבנה )סעיף  40.1.04

 מדרגות ישיבה מבטון וחזית אבן מבניה משנית )אבן חירבה( ותעלות שתילה מעל גג מבנה.

חירבה( חיפוי בחזית המדרגות )כולל חזיתות הפונות אל מדרגות הליכה( מאבן מבניה משנית )אבן אבן 

 02.01.01מפירוק או מובאת כדוגמת האבנים הקיימות באתר. חיפוי האבן על פי הנדרש בסעיף 

 מדידה: מ"ר מתחתית המדרגות ועד לגובה העליון בחזית המבנה 

 ב הכמויות(בכת 40.1.004ריצוף אבן גיר )סעיף  40.1.05

 -מרובעים בגדלים שונים מאבן גיר גלילית קשה מסותתת בעיבודים שונים, מנוסרת ל -ריצוף אבן טבעית

 . A1,A1-2פי המפורט בפרטים. דוגמת הריצוף ברחבות ובשבילים עפ"י פרט -הכל על

 ס"מ. 5עובי מינימאלי של האבן 

ני תנאי אקלים, ללא זיהומים, סדקים, חורים, האבן תהיה בעלת מבנה אחיד וכושר ספיגה מוגבל, עמידה בפ

 ור תקן לשחיקה וחוזק )קשיות( על האבן המובאת.עורקי עפר וליקויים אחרים. יש לקבל איש

 יש לספק דוגמאות לאבנים בסיתותים השונים לאישור האדריכל והמפקח לפני הבאתן לאתר.

שורות אבן בגודל   5בפסי הריצוף המורכבים מהפוגות יהיו במפלס הריצוף. אין לייצר פוגות המשכיות מלבד  

 ס"מ. 10/10

 ועיבודים משתנה. אורך –שורות האבן ברוחב שווה 

. יש להביא דוגמאות אבן לאישור ולבצע 2279ברטוב, כנדרש בת"י    0.5  -מקדם התנגדות להחלקה לא יקטן מ

 מ"ר לאישור לכל אחד מהפרטים. 5דוגמת ריצוף של 

יות הקונסטרוקטור.)במידה ותידרש רצפת בטון ע"ג המצע תשולם בנפרד הדרישה ביסוס האבנים על פי הנח

 ס"מ( 30-40ה ביצוע טיט וחול ע"ג מצע כורכר מהודק בשתי שכבות בגובה כולל של בתכנון יהי

 מדידה: לפי השטח במ"ר.

הכיחול. ק"ג/ מ"ר, טיט, עבודת הריצוף ו 20תשלום: המחיר כולל את אספקת האבן, החול מעורב בצמנט 

 כמו כן, כל התאמה/שינוי שיידרש בשל המצב בשטח ע"י המפקח.
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 בכתב הכמויות( 40.1.009-40.1.005)סעיפים ריצוף אבן בזלת  40.1.06

 מאבן בזלת קשה מסותתת בעיבודים שונים, מנוסרת למרובעים בגדלים שונים . -ריצוף אבן טבעית

 ועל פי תכנית. A2-1, L1גדלי האבנים, סוג הסיתות ואופן ההנחה על פי פרטים 

 ס"מ. 5עובי מינימאלי של האבן 

ספיגה מוגבל, עמידה בפני תנאי אקלים, ללא זיהומים, סדקים, חורים, האבן תהיה בעלת מבנה אחיד וכושר  

 עורקי עפר וליקויים אחרים. יש לקבל אישור תקן לשחיקה וחוזק )קשיות( על האבן המובאת.

 שונים לאישור האדריכל והמפקח לפני הבאתן לאתר.יש לספק דוגמאות לאבנים בסיתותים ה

 . 2279ברטוב, כנדרש בת"י  0.5 -מקדם התנגדות להחלקה לא יקטן מ

על הקבלן לייצר מגרעת באבני הריצוף המיועדים להנחת סבכת מתכת. המגרעת תבוצע במידות על פי הנחיות 

 פני הריצוף. הקונסטרוקטור ובאופן מדויק כך שפני הסבכה יהיו מפולסים לגובה

 מ"ר לאישור לכל אחד מהפרטים. 5ע דוגמת ריצוף של יש להביא דוגמאות אבן לאישור ולבצ

 מדידה: לפי השטח במ"ר בתכנית או ביחידה בהתאם לכתוב בכתב הכמויות

תשלום: המחיר כולל את אספקת האבן, החול מעורב בצמנט כנ"ל , טיט, עבודת הריצוף והכיחול. הכנת 

 ע"י המפקח.כן, כל התאמה/שינוי שיידרש בשל המצב בשטח  המגרעת,  כמו

 בכתב הכמויות( 40.1.010גבשושיות אזהרה בדידות מנירוסטה )סעיף  40.1.07

 -מסמרות נירוסטה לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראיה יעמדו בתקן נגישות לסימן אזהרה

 6חלק  1918ת"י 

 .תוצרת אייל ציפויים או ש"ע RPמסמרות דגם 

 י הנחיות היצרן והקונסטרוקטור. בנעיצה בקדח מקדים על פ -ביסוס הגבשושיות

 6חלק  1918על פי הנדרש בתקן נגישות  -כמות גבשושיות במ"ר

 ותכנית. L1על פי פרט  -מיקום

 מדידה: מ"ר

תשלום: המחיר כולל את אספקת הגבשושיות בכמות הנדרשת לביצוע על פי התקן, כולל עבודת ההכנה 

 ונסטרוקטור והנחיות היצרן לביצוע מלא העומד בתקן.גון בריצוף, כולל כל הנדרש על פי הנחיות הקוהעי

 בכתב הכמויות( 40.1.011גבשושיות אזהרה בדידות מאלומיניום )סעיף  40.1.08

 -מסמרות אלומיניום לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראיה יעמדו בתקן נגישות לסימן אזהרה

 6חלק  1918ת"י 

 ויים או ש"ע.בצבע שחור תוצרת אייל ציפ GAEמסמרות דגם 

 בנעיצה בקדח מקדים על פי הנחיות היצרן והקונסטרוקטור.  -ביסוס הגבשושיות

 6חלק  1918על פי הנדרש בתקן נגישות  -כמות גבשושיות במ"ר

 ותכנית. C1על פי פרט  -מיקום

 מדידה: מ"ר

ההכנה  כמות הנדרשת לביצוע על פי התקן, כולל עבודתתשלום: המחיר כולל את אספקת הגבשושיות ב

 והעיגון בריצוף, כולל כל הנדרש על פי הנחיות הקונסטרוקטור והנחיות היצרן לביצוע מלא העומד בתקן.
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 בכתב הכמויות( 40.1.012אבן גן מאבן גיר שלמה )סעיף  40.1.09

 חאמי.אבן גיר גלילית/ ג'מעין קשה שבורה ריבועית בעיבוד  –אבן גיר מלאה 

 אספקה.יש לקבל אישור לדוגמת אבן לפני 

 על האבנים להיות בצורה מרובעת, לפחות ארבע פאות ישרות. 

 שפת האבן הפונה אל החוץ תהיה ישרה ללא בליטות או שקעים.

 הפוגות ימולאו בטיט צמנט כך שלא ישארו מרווחים/חללים בין האבנים.

 ות ועקומות מסוג כלשהוהמחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשת

 ה על יסוד ומשענות בטון במידות וסוג על פי פרטי קונסטרוקטור.אבני הגן תונחנ

 מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש.  0.25/0.5בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך  

 מעובדות בצורה שקועה.  הנחת האבנים: בקו רציף, כך שייווצר קו מקביל עם הריצוף. פוגות מינימאליות

 מ' לפחות. 3לדוגמת הנחה של  יש לקבל אישור

 מדידה: לפי האורך במטר.

 A1תשלום: המחיר כולל את יסוד הבטון וגב הבטון, אספקה, הנחת האבנים, עיבוד הפוגות וכל הכלול בפרט  

 ופרטי הקונסטרוקטור

 בכתב הכמויות( 40.1.013חגורת בטון סמויה )סעיף  40.1.010

 ד'. 40.1.01ש בסעיף על פי הנדר

 מדידה: מטר אורך

 בכתב הכמויות( 40.1.015 -40.1.014סריג לעץ מברזל מגולוון )סעיפים  40.1.011

מ"מ חתוך או מסומן בלייזר תוצרת חברת אי אמ שגב תעשיות בע"מ   10אלמנט עיצובי מברזל מגולוון בעובי  

 או ש"ע.

 ותכנית. A3ס"מ על פי פרט  93/158ס"מ או  165/165 -מידות

 A3דוגמת הסריג על פי פרט 

 ון בגלוון חם וייצבע בתנור בגוון על פי בחירת האדריכל.הברזל יגולו

 אין להשאיר פינות או אזורים חדים.

 במפרט זה. 44.1.01במפרט הכללי סעיף  19עבודות המסגרות בהתאם לפרק  

 לא ייעשו ריתוכים בשטח.  

 ג'מבו במרחקים על פי הנחיית הקונסטרוקטור . עיגון אלמנט המתכת לחגורת הבטון באמצעות ברגי

כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים באבץ חם לאחר הייצור עפ"י הנחיות המפרט הכללי. לא יאושר ביצוע 

 ריתוכים בשטח. 

 שיטת המדידה: יחידה קומפלט.

חיות היצרן נ, הA3תשלום: כולל  ייצור, גילוון, צבע, אספקה והתקנה וכל הנדרש לביצוע מלא על פי פרט 

 והנחיות הקונסטרוקטור.
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 בכתב הכמויות( 40.1.015 -40.1.014בראש מדרגות ישיבה )סעיפים  SHERAדק  40.1.012

סוג, מידות, גוון, צביעה התקנה, תשתית, אופן הנחה וכל הנדרש לביצוע מלא יבוצע על פי כל ההנחיות לדק 

 במפרט. 40.1.03בסעיף 

 .1כל הנדרש בנספח 

 מדידה: מ"ר

בפרטי הקונסטרוקטור  D3-1,D3ביסוס, תשתית, התקנה על ידי מתקין מורשה וכל הנדרש בפרט  תשלום:

 ומפרט היצרן עד לביצוע מלא.

 בכתב הכמויות( 40.1.017תוספת עבור ריצוף אבן גיר סביב עץ קיים )סעיף  40.1.013

 .40.1.05על פי הנדרש בסעיף  -סוג האבן, אופן הנחה, עיבודים וביצוע

 י תקרת בטון מזוין על פי הנחיות הקונסטרוקטור.בהנחת הריצוף על ג

 .3על פי הנחיות בנספח  -עבודה בקרבה לעץ קיים

 מדידה: מ"ר 

 תשלום:המחיר למ"ר כולל את כל הנאמר בסעיפי הריצוף
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 עבודות גינון והשקיה  - 41
 במפרט הכללי 41המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 י צמוד של אגרונום אשר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבונו.יבוצעו בליוועבודות הגינון וההשקיה 

 יש לאשר את האגרונום ע"י הפיקוח.

 

 אדמת גן וחיפוי קרקע   -41.1תת פרק 

 בכתב הכמויות( 41.1.002-41.1.001אדמת גן מטיב מעולה )סעיפים  41.1.01

בהם תבוצע לפני תחילת הביצוע על הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב לגבי השטחים  .א

 ו, לרבות אישור לכמויות הנדרשות.עבודה ז

 אדמה זו תסופק לכל אזורי הגינון. .ב

 על האדמה לענות על הדרישות הבאות: .ג

 אדמה מסוג "טרה רוסה" קלה. -

 .10%עד  –גיר כלל  -

 .30%עד  –חרסית  -

 .60%עד  SP –רוויה  -

 מילימוס/ס"מ. 1-1.5 –מוליכות חשמלית  -

 ס"מ קוטר(. 2-3אבן קטנה ) 20%עד  –אבנים  -

 ס"מ לפחות. 30 –שכבת האדמה בשטחי הגינון  עומק -

 ס"מ העליונים, ונקיה מיבלית וסעידה. 30 -האדמה תובא משכבה עליונה, לא מתחת ל -

על הקבלן לקבל אישור המפקח לפני אספקת האדמה. האדמה תיבדק באתר האספקה, ושוב  .ד

 תיבדק באתר הפיזור.

קרקע )כמפורט במפרט הכללי(. לפי , תוצאות בדיקות העל הקבלן לספק למפקח, לפי דרישתו .ה

תוצאות בדיקת הקרקע שיתבצעו ע"י גורם מוסמך תיקבע איכות האדמה והאופן בו יושלמו 

 המחסורים )במידה ויתגלו(, או תשופר הקרקע, לפי דרישת המפרט.

 התשלום עבור בדיקות הקרקע ושיפורה יחולו על חשבון הקבלן. .ו

מאושר ע"י המפקח. יש להצניע את הקומפוסט רקע קומפוסט מטיב על הקבלן להוסיף לק .ז

 20הקומפוסט תהא  שטחי הגינון, כמות ס"מ בכל 20בתערובת עם הקרקע ויוצנע לעומק 

 לשטחים אלו. מ"ק לדונם(, בלא קשר לגודל כלי הצמחים המיועדים 20ליטר למ"ר )= 

וכו'. עליו ממחלות, ממזיקים  אישור הקומפוסט: הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, .ח

מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו  להציג אישור היצרן לטיבו ותכולתו וכן תוצאות דגימות

במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור  41.0.17על חשבונו. הדגימות יכללו את דרישות סעיף 

שעות יפסל  48 -יוצנע למעלה מ ואופן הרקבת קומפוסט. קומפוסט שיישאר בשטח ולא

 חשבונו. מהאתר ולספק קומפוסט אחר על הקבלן יצטרך לסלקוו

 ס"מ עפ"י גבהי פיתוח מתוכננים. 40הקרקע תפוזר ותיושר בשכבה בעובי מינימאלי של  .ט

 שיטת המדידה: לפי הנפח במ"ק ביצוע. .י
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המחיר: כולל את כל האמור, לרבות אספקת הקרקע בשילוב קומפוסט , פיזור ויישור,  .יא

 בדיקות קרקע וכל הנדרש לעיל.

הזבלים/הדשנים, פיזורם והצנעתם  יגוד לאמור במפרט הבינמשרדי הרי כל אספקתבנהערה:   .יב

 .בנפרד כלולה במחירי הכשרת הקרקע ולא ישולם עבורם

 

 בכתב הכמויות( 41.1.003מדשאות  )סעיף תערובת שתילה לשטחי  41.1.02

 שכבות. 2סוגים מרכיבים תבוצע ב 3תערובת שתילה המורכבת מ

במפרט   41.1.01בוצע עם אדמת גן מטיב מעולה כנדרש בסעיף   ת  -ס"מ  20עומק    -שכבה תחתונה

 זה.

ס"מ תונח מעל שכבת אדמת הגן. מורכבת מערבוב של אדמה חמרה  20עומק  -שכבה עליונה

 -פוסטוקומ

 אדמת חמרה. -מהכמות 3/4קומפוסט,  -מהכמות 1/4

 במפרט זה. 40.1.01ע"פי הנדרש בסעיף  -קומפוסט

 מדידה: מ"ק

ומר, ערבוב, הובלה, פיזור ויישור בשטחי המדשאות לפי גבהים מתוכננים וכל תשלום: עבור ח

 הנדרש לביצוע מלא 

 

 

 
  



 

 176מתוך  111עמוד 
 

 עבודות השקיה   - 41.2תת פרק 

 השקיהעבודות  41.2

: העבודה כוללת אספקה והרכבה של מערכת השקיה במסגרת עבודות גינון והשקיה בשטח תאור העבודה

 התוכנית.

 :תנאים מיוחדים

מוקדמות,   –  00פי המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו ובמיוחד פרק  -בצע עלהעבודה תת 41.2.001

קווי  – 57קת גנים ופרק אחז – 41.5גינון והשקיה, פרק  – 41פיתוח האתר, פרק    – 40פרק 

מים ביוב ותיעול. המפרט הטכני המיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף את המפרט הכללי 

מהווה את מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם של  באופן שצירוף כל המסמכים

 העבודות במכרז/חוזה זה.

לביצוע ע"י המתכנן או מסמך אחר ביצוע העבודה יחל רק לאחר קבלת תוכניות מאושרות   41.2.002

 המאשר תחילת ביצוע.

אם חלפה שנה בין כניסת ההסכם לתוקף לבין תחילת ביצוע העבודה, יש לקבל מהמתכנן  41.2.003

 דש לתוכניות העבודה.אישור מחו

אט' יש  4-אט' לפחות. אם הלחץ נמוך מ 4המים יש לחץ של  על המבצע לוודא שמבקור  41.2.004

 אט' יש להתקין מקטין לחץ. 5-להודיע למתכנן. אם הלחץ גבוה מ

 שרוולים:  41.2.005

 קוטר שרוול יהיה לפחות כפול מסכום קוטרי הצינורות שעוברים בתוכו. −

לים עפ"י תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוו −

 רת התעלה והנחת השרוולים תיעשה לאחר הידוק התשתיות.חפי

במקרה של חציית כבישים או מדרכות קיימים יש להחזיר את המצב לקדמותו לאחר  −

 החצייה.

 10במעבר בתוואי מדרכות או רחבות מרוצפות, השרוולים יהיו מפוליאתילן בדרג  −

 ס"מ. 40יה ועומק החפירה יה

 שחיל את צנרת ההשקיה בעת הנחת השרוולים.במעבר של קירות תמך נמוכים יש לה −

במעבר של קירות תמך גבוהים יש לבצע מעבר בעזרת שוחה בחלק העליון לפי פרט,  −

 כולל השחלת צנרת ההשקיה בעת הנחת השרוולים.

וסמך ויתן אותה הקבלן המבצע את השרוולים יכין תוכניות ''לאחר ביצוע'' ע"י מודד מ −

 למפקח או למתכנן.

 גדר ולסמן בסימון "סכנה" את אתר העבודה ובעיקר סביב תעלות פתוחות.על הקבלן ל 41.2.006

השלבים הבאים ייחשבו כנקודות עצירה שאין להמשיך את העבודה אלא לאחר קבלת אישור  41.2.007

 המפקח:

ר על הקבלן לסמן את תוואי החפירה בשטח. אין להתחיל בחפירה אלא לאחר אישו −

 המפקח את התוואי המסומן.

 צנרת אלא לאחר אישור המפקח את עומק החפירה ואת רוחבה.אין לפרוס  −

אין לכסות תעלות אלא לאחר אישור המפקח את טיב החיבורים וקוטר הצינורות.  −

 " לפני כיסוי התעלות."as madeהקבלן יעדכן תוכניות 
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אש המערכת ואת אין להרכיב את ראש המערכת אלא לאחר אישור המפקח את ר −

 מיקומו.

י התוכנית צינורות עוברים על יד עצים על הקבלן להרחיק את הצינורות פ-בכל מקרה שעל 41.2.008

 מ' מגזע העץ. 2לפחות 

 בשלוחות טפטוף ניתן להשתמש במחברי שן. 41.2.009

 ראש המערכת יבנה בתוך ארון הגנה. אין להשתמש בארגז הגנה. 41.2.0010

 וחית עם פירוט לוח ההפעלה.על דלת ארון ראש המערכת מצידה הפנימי תוצמד ל 41.2.0011

 הפעלה של השקיה. כנ"ל על כל 41.2.0012

 ל"ש. 1.6מ"מ עם טפטוף מתווסת אינטגרלי  16צינורות הטפטוף יהיו בקוטר  41.2.0013

 ל"ש.  2.3מ"מ עם טפטוף מתווסת אינטגרלי    16בערוגות הורדים יש להשתמש בטפטוף בקוטר   41.2.0014

 במדרונות קווי הטפטוף ייפרסו מקביל לקווי הגובה. 41.2.0015

יש לאסוף את קצותיהם לצינור מנקז   בערוגה יהיו למעלה מחמש שלוחות טפטוף,בכל מקרה ש 41.2.0016

 אחד.

 אין להשתמש בטפטפות נעץ. 41.2.0017

, לפי הנחיות משרד הבריאות. על הקבלן להוציא 1לפני ראש המערכת מס'  יש להתקין מז"ח 41.2.0018

 את כל האישורים הנדרשים לתקינות המז"ח.

פטוף הטמון לדשא( להחדרת טרפלן למערכת. )לקו הט  1יש להתקין מסנן טקפילטר בר"מ מס'   41.2.0019

ופת אין להתקין מסנן זה לפני התקנת מז"ח מאושר. יש להקפיד על מסנן נקי במשך כל תק

 ההשקיה.  יש להחליף את שדרת הסינון אחת לשנה בחודש מרץ.

 יש להתקין על ארון ראש המערכת שילוט עמיד המציין שהמים אסורים לשתיה. 41.2.0020

ואקום פנימי, הגנה -ש להשתמש בצינור עם טפטפות בעלות מנגנון אנטיבטפטוף הטמון בדשא י 41.2.0021

מים לטפטפת ממרכז הזרימה בצינור פיזית בפני חדירת שורשים, מעברי מים מוגדלים, כניסת  

 דרך מסנן בעל שטח סינון גדול במיוחד, כדוגמת צינור טפטוף "יוניטקליין".

ל"ש, מרחק   1.6מ"מ, ספיקה   1.2עובי דופן  מ"מ,    16הצינור בטפטוף הטמון בדשא יהיה צינור   41.2.0022

 ול.ס"מ בתוך מצע הגיד 8ס"מ, עומק הטמנה  20ס"מ, מרחק בין שלוחות  30בין טפטפות 

בתחילת מדשאת הטפטוף הטמון ובסוף כל חלקה יש להתקין שסתום אנטי ואקום בתוך ארגז  41.2.0023

 הגנה טמון לפי פרט בתכנית ההשקיה ופי מיקום בתכנית.

כת השקיה זמנית לדשא )עד לקליטה(. המערכת תהיה בהתזה )ממכד( ללא יש להתקין מער 41.2.0024

קו זמני. על הקבלן לדאוג  –טרפלן. המערכת תחובר לראש המערכת לפי תכנית ההשקיה 

להפעלת המערכת והצבתה בשטח בהתאם לדרישות הדשא ולהנחיות המפקח. לאחר אישור 

ת קצה הצינור המוביל בפקק המפקח שהדשא נקלט, הקבלן יפרק את המערכת, יסגור א

 .CLOSEויטמינו. את הברז בראש המערכת יש לכוון למצב 

י הגג, על הקבלן לוודא שקיים ניקוז לערוגות. לפני התקנת מערכת ההשקיה בערוגות על גב 41.2.0025

 לפני ביצוע נדרש אישור קונסטרוקטור לעומסים על הגג בהתאם לתכונות המצע.

(, בנוסף לטבעת הטפטוף יש להתקין TREEPARKERבהשקיית פרט בית הגידול לעצים ) 41.2.0026

ס"מ מתחת פני הריצוף. הצינור   40-צינור טפטוף בתוך שרוול מחורר בתוך בית הגידול )עומק כ

ס"מ. פרט זה יבוצע בהתאם  30-50ל"ש במרווחים של  1.6, עם טפטפות 16יהיה בקוטר 

 .להנחיות יצרן בית הגידול ובאישור מתכנן ההשקיה ויועץ הביסוס

 וחישובי כמויות מסודרים. as madeת יאושרו רק בצירוף תוכניות חשבונו 41.2.0027
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 גינון ונטיעה -41.3תת פרק 

 
 בכתב הכמויות( 41.3כללי )תת פרק  41.3.01

 מידות מיכלים, צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום. -

אשר המפקח רשאי לדרוש מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח. כמו כן, רשאי לא ל -

 שימוש בשתילים בשל אי התאמה בין גודל שתיל ומיכל, איכות הצמח, גיל, מחלות ומזיקים.

ונוי בהוצאת משרד  כל זאת מסתמך גם על חוברת הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות -

 החקלאות.

בורות לנטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. אם יידרש, בגמר החפירה יסלק הקבלן את החומר החפור  -

 מות שיורה המפקח. לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור.למקו

 השתילים יסופקו לאתר כשעל כל אחד מחוזק שלט המפרט שם מלא של שם הצמח. -

 בורות הנטיעה יזובלו בקומפוסט העומד בדרישות המפרט הכללי ומאושר ע"י המפקח. -

 .41.03.7הבינמשרדי, סעיף  כלליתמיכת העצים תבוצע על פי המפרט ה -

 פעם במשתלה ופעם בשטח. –מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח  -

וזיבול   מחירי הנטיעה כוללים עיבוד הקרקע, חפירת בורות לנטיעה בגדלים מתאימים, קומפוסט -

 כנדרש, הנטיעה וההשקיה שלאחריה, סמיכת עצים, אחריות לקליטה וטיפול לפי המפרט הכללי.

רה של נטיעת עץ מבוגר )מהעתקה( יכללו במחיר גם עבודות הכנת העץ להעתקה, גיזום הנוף במק -

והשורשים, עטיפת והרטבת גוש השורשים אם יידרש וכל יתר העבודות שיידרשו לביצוע עבודה 

 זו.

 יש לשתול את השתילים במדויק לפי תוכנית השתילה ובמרווחים המופיעים בתוכנית. -

לקטן יותר, ולבסוף  תמיד מגדול -עו ראשוניים ואחר כך שאר השתילים העצים למיניהם יינט -

 הנחת מרבדי הדשא.

 ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה .א

בלבד. לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב במסמכי מכרז/חוזה הנן אומדן   הכמויות המצוינות

הנדרשות בהתאם פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את הכמויות -הנדרשות על את הכמויות

תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה  לכך. לא

 הכמויות הנדרשות בפועל באתר. לבין

 למכרז/חוזה זה נוהל הזמנה ואבטחת השתילים .ב

 ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים 14תוך  .1

היא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות הדרושה, כש

 למועד האספקה הנדרש. אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה

מסוימים אינם ניתנים להשגה"  "שצמח/ים  -ל הקבלן, אם יהיו טיעונים כאלה  לביסוס טיעוניו ש .2

 המגדלות/יצרניות. שביצע עם המשתלותיגיש הקבלן למפקח צילומי תכתובת  -

כלל במשתלות, יציין הקבלן את  העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינם מצויים .3

יך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגידול הצמחים והתאר המשתלה שבה יוזמן ריבוי

 וגודלם במועד זה.
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הקבלן להציג בפני  החוזה/מכרז על תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי .4

ודרישות אחרות )אם ישנן(,  המפקח אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות

 חוזה זה. /טחים למכרזאשר יאושר מראש ובכתב בידי המפקח, והנם מוב

 .שיאושר בידי המפקח מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי .5

 ובלתי מפותלת במיכל. בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה -

ולצורך להתאים בפועל   תשומת ליבו של הקבלן מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה -

באתר. לא תתקבלנה כל טענות מצד  פי הביצוע של עבודות הפיתוח-את הכמויות לנדרש על

 נדרשו בכמויות הצמחים.הקבלן בגין שינויים ש

 תנאי ומועדי נטיעה .ג

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים, בקרקע יבשה או מעט לחה, אך אין לטעת בשרב או  -

 כשיש רוחות חזקות.

 בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור. -

  מתאימה.מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה ה -

 בספטמבר. 1 -מרץ ל 15תמרים ודקלים אחרים יינטעו בין  -

  שר ע"י המפקח.ויאו לוח הזמנים המדויק לשתילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים, יוגש בכתב ע"י הקבלן -

להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י המפקח  -

 לפירוט הבא: בהתאם

 חודשים. 3ה לשיחים אחריות קליט א.

 חודשים. 12אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול  ב.

 חודשים. 12אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה  ג.

 חודשים. 12לדקלים אחריות קליטה  ד.

 חודשים. 3אחריות קליטה לצמחיה עונתית  ה.

 

 בכתב הכמויות( 41.3.001כללי )סעיף  – הכשרת הקרקע 41.3.02

טיעה ושתילה כוללות: הדברת עשביה, יישור גנני, זיבול ודישון, עבודות הכשרת הקרקע לנ

 עיבודי קרקע ויישור סופי.

הבאים )למעט  ודות המפורטות בסעיפיםמחיר הכשרת הקרקע בכתב הכמויות כולל את כל העב

 הכמויות. אדמת גן(. טיוב קרקע בשטחי שחיות, רק אם יופיע בסעיף נפרד בכתב

למפקח בכתב את סדר  וי השטח לפני מילוי אדמת גן. הקבלן יציגיש לקבל אישור המפקח לניק

 העבודות המתוכנן לקבלת אישור מוקדם לתחילת העבודות.

מקרה עילה לתוספת  העבודות או העבודה על פי הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשוםפיצול סדר  

 למת העבודות.לביצוע והש כל שהיא במחירי היחידות וכן לא יהוו עילה לשינוי לוח הזמנים

 

 שתילת מרבדי דשא 41.3.03

 על פי בחירת האדריכל בשטח. -דרבן או אלטורו -זן הדשא

עת הקומפוסט, ביצוע מערכת ההשקיה, פיזור לאחר כל עבודות הכשרת השטח הכוללת הצנ

במפרט זה יש לבצע יישור סופי של פני השטח  41.1.02תערובת שתילה על פי המפורט בסעיף 

ס"מ נמוך מרום  9ריצוף או ליד אבן שפה יהיה  די הדשא בשטחים ליד. לפני הנחת מרבהסופי
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 20וג "סטרטר" בכמות של היישור יש לפזר דשן בשחרור איטי מס ריצוף או אבן שפה. לאחר

  . N , 100- P, 100- k -41המסיס  ק"ג/לדונם, אחוז החומר

 .הדישון יתבצע ע"י מדשנת במינון אחיד ופיזור אחיד על פני השטח

עלווה ירוקה.  חת מרבדי דשא: המרבדים יהיו נקיים מעשבי בר, ממחלות ומזיקים ועםהנ

 מהקרקע בגובה המתאים לסוג הדשא.המרבדים יהיו מכוסחים לפני הוצאתם 

הוצאת המרבדים יש  המרבד חייב להישאר שלם גם אם יוחזק בקצה אחד ויורם באוויר. לאחר

 בשטח. הניח את המרבדים ללא עיכובלשמור אותם בלחות מתמדת עד השתילה. יש ל

 מרבדי הדשא יונחו לאורך החלקה כך שמספר החיתוכים במרבדים יהיה מזערי.

מבלי  המרבדים תהיה בקו ישר ומקביל לקווי הגובה תוך הצמדת המרבדים אחד אל השניהנחת  

 להשאיר רווחים. בכל שורה חדשה מזיזים חצי שטיח ביחס לקודם )הנחה בצורת לבנים. יש

כלפי  לתכנן שהשורות יהיו ארוכות ככל האפשר ולשמור שגובה השטיחים יהיה אחיד, אחד

 השני.

מלאה למחצה  ש להדק את המרבדים לקרקע בעזרת מעגילה או חביתלאחר הנחת המרבדים, י

ס"מ ומעלה,   3  -במים ולישר את השטח כפי שהיה לפני השתילה וכן להרחיק כל פסולת ואבנים מ

 זה על הקבלן לקבל אישור הממונה על טיב העבודה עד לשלבבסוף שלב זה, 

ס"מ  15הרטבה של  עד לעומקשעתיים -עם סיום הנחת המרבדים יש להשקות מייד למשך שעה

 לפחות )בדוק בעזרת דקר או מברג(.

כדי שהחומר יתחיל  ולהשקות בהשקיית רוויה 4.54%לאחר הנחת המרבדים יש לפזר דיאזינון 

 לפעול.

 15-10השקיה  השקיות ביום, משך כל 3בועיים הראשונים מהנחת הדשא, יש לתת במהלך הש

ירוק רענן  ת. העיקרון הוא שהדשא ישמר כל הזמןתן השקיה אחת נוספ -דקות. באדמה קלה 

 .הדשא יש להימנע מהשקיית יתר ומים עומדים עלולא ייכמש, עם זאת, 

 4-3-27מדשאה" - ור איטי מסוג "בונהיום מיום הנחת המרבדים יש לפזר דשן בשחר 15לאחר 

מדשנת במינון   יתבצע ע"י ק"ג/לדונם, הדישון  15ק"ג/לדונם + רונסטר בכמות של    20בכמות של  

 אחיד ופיזור אחיד על פני השטח.

 לאחר הפיזור יש להשקות בהשקיית רוויה כדי שהחומרים יתחיל לפעול.

את תדירות  יש להקטין בהדרגה החל מהשבוע השלישי, לאחר השתרשות המרבדים בקרקע,

ן הראשו השקיות ביום ולאחר מכן להשקיה אחת, עד שבתום החודש 2 -ההשקיה. יש לעבור ל

 פעמיים בשבוע, משך שעה עד שעתיים לכל השקיה. -לשתילה, משטר ההשקיה יהיה קבוע 

וה הכיסוח יהיה גב עם התפתחות נוף עלים חדש, יש להתחיל בכיסוח. בכיסוחים הראשונים

להקטין בהדרגה את  מהמומלץ לגבי זן הדשא שנשתל. לאחר מכן במהלך הכיסוחים הבאים יש

 ומלץ.גובה הכיסוח עד לגובה המ

חדים ולפי סוג  יש לכסח את הדשא במכסחת "תופית" או במכסחת "רוטורית" בעלת להבים

 הדשא והוראות הממונה.

 .הירוק של הדשא בכל כיסוח ות הנוףיש להקפיד על זהירות רבה כך שלא תוסר יותר משליש כמ

להקפיד   שנשתל יש להגיע בהדרגה למשטח סדיר של השקיה וכיסוח שבועיים בהתאם לזן הדשא

 הצהרים. להשקות בשעות הבוקר המוקדמות ולהשתדל לכסח בשעות אחר
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 41.3.165, 41.3.141, 41.3.115, 413.110, 41.3.100סטנדרטים לשתילי גננות ונוי )סעיפים  41.3.04

 כתב הכמויות (.ב

 

כינוי הגודל 

 )הסטנדרט(
 כלי גידול אופיינים מעל(-נפח הכלי )לפחות

 תבניות ריבוי סמ"ק לפחות 10 תבנית

 כוסיות, תבניות תאים גדולים סמ"ק לפחות 100 1גודל 

 או ש"ע 9כוסיות גדולות, עציץ  סמ"ק לפחות 250 2גודל 

 או ש"ע 13, עציץ 11קונטיינר  סמ"ק( לפחות 100ליטר ) 1 3גודל 

 או ש"ע 18קונטיינר  ליטר לפחות 3 4גודל 

 דלי, שקית או ש"ע ליטר לפחות 6 5גודל 

 דלי או ש"ע ליטר לפחות 10 6גודל 

 7גודל 

 ליטר לפחות 25 סוג א'
ליטר ומעלה )גם שקית(. )ראה שתילים   25מיכל  

 הנחפרים באדמה(

 ליטר לפחות 20 מעולה
ומעלה )גם שקית(. )ראה   ליטר  40שתילה    מיכלי

 שתילים הנחפרים באדמה(

 ליטר לפחות 60 "חבית" 8גודל 
חביות/מיכלים )גם שקית(. )ראה שתילים 

 הנחפרים באדמה(

 

כינוי 

הסטנד

 רט

לעצים הנחפרים 

 מהאדמה

 קוטר גזע

במילימטרים 

ס"מ  20ובגובה 

 …החל מ

גודל הגוש של 

 השורשים

קוטר/עומק 

 …החל מבס"מ 

גובה 

 השתיל

 …בס"מ החל מ
 מספר הבדים*

 190מעל לגזע חלק בגובה 

 ס"מ ביניהם  50ס"מ, ברווח  

 7גודל 

 בגוש

 סוג א'
 (1"-מ"מ )כ 25

 0 ס"מ 170 ס"מ 25

 1לפחות  ס"מ 2500 ס"מ 35 מעולה

 8גודל 

 בגוש

 סוג א'
 (2"-מ"מ )כ 50

 ס"מ 300 ס"מ 40
 2לפחות 

 ס"מ 350 ס"מ 50 מעולה

 9גודל 

 בגוש

 א'סוג 
 ס"מ 60 (3"-מ"מ )כ 75

 ס"מ 400
 3לפחות 

 ס"מ 450 מעולה

 10גודל 

 בגוש

 סוג א
 (4"-מ"מ )כ 100

 ס"מ 450 ס"מ 60
 3לפחות 

 ס"מ 450 ס"מ 70 מעולה

 11גודל 

 בגוש

 סוג א'
 (5"-מ"מ )כ 125

 3לפחות  ס"מ 500 ס"מ 70

 4לפחות  ס"מ 500 ס"מ 75 מעולה
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 ס"מ(. 10 –ס"מ )מרחק מדידה מהגזע  1 -ליהיה בקוטר מעל  –* בד 

בריא. הם יהיו מופנים לסירוגין מהגזע אל כל היקף העץ. הרווח  –כדי שיתפתח לענף ראשי 

 ס"מ. 50ביניהם, לפחות  האנכי

 גודל בורות לנטיעה לפי גדלי שתילים 41.3.05

 בכתב הכמויות( 41.3.165)סעיף  )8ל' ומעלה )מס'  60עצים או שיחים ממיכל  .א

 הוצאתו יהיה שלם. מ'. גוש השורשים בעת 0.80/0.80/0.80בור לנטיעה גודל ה

 מ'. 2.5סמוכות מקופלות, מחוטאות עגולות באורך  2יש לתמוך בעזרת 

 בכתב הכמויות( 41.3.141)סעיף  )6ליטר )מס'  50ליטר עד  25עצים או שיחים ממיכל  .ב

 הנשתל. בה הכלימקוטר הכלי ועומק הבור יהיה בגו 2קוטר הבור יהיה גדול פי 

( בכתב  41.3.115, 41.3.110, 41.3.100)סעיפים  )3+4ליטר )מס'  4-3שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  .ג

 הכמויות(

 לי הנשתל.הכ מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה בגובה 2קוטר הבור יהיה גדול פי 

 ערערים  41.3.06

 ערערים יסופקו עם תווית ברורה המציינת את שם השתיל. שתילי

ותערובת נקיה מעשבי  חומר אורגני, מצע מאוורר 30%ים בתערובת ללא חמרה, שתילים הגדל

 בר. סטנדרט משתלת "צמד" או שו"ע.

הנם בגודל מינימלי ליטר   10שנה. שתילים במיכל    1ליטר הנם בגיל מינימלי של    3שתילים ממיכל  

 .שנים. אופן השתילה ראה סעיף נפרד 2.5של 

השתילה  ם בהתאם לתוכנית השתילה ומרווחייש להניח את הצמחים במקום שתילת

 .המומלצים

השורשים לא מספיק  לחפור בור שתילה הכפול בנפחו מנפח גוש הצמח הנשתל. במקרה שגוש

יש להניח את הצמח   .י טבילה בתוך כלי עם מיםרצוי ע"  .רטוב אזי חייבים להרטיבו פני השתילה

ס"מ מתחת לפני הקרקע אך  1בעומק  נעבתוך בור השתילה כך שגובה פני גוש הצמח יהיה מוצ

 לא יותר. 

כלפי מעלה יישארו  ענפי הצמח הנשתל חייבים להישאר בכיוונם המקורי כלומר ענפים שפנו

ת שמש שעקבו מאד את קליטת הצמח היפוך הענפים עלול לגרום למכו .בכיוון זה וההפך

 מסוימים לאי קליטה כלל. ובמקרים

 קלות. ול מסביב לגוש הצמח ולהדקלהחזיר את תערובת האדמה והכב

 השקיית ערערים

 30כלומר מנה מים של  ס"מ לפחות 30מיד לאחר השתילה צריך להשקות עד לרוויה לעומק של  .א

 ליטר למטר מרובע.

גבוהה כשלוש פעמים  )כחודש ימים( יש צורך להשקות בתדירותבתקופת הקליטה של הצמח  .ב

ליום, כמות מים משתנה  ליטר למטר מרובע  3-4של  בשבוע )ובמקרים מסוימים אף יותר( בכמות  

 בתאם לעונות השנה, סוג הקרקע ומיקום הצמחיה.

 3-4בתדירות של  ליטר למטר מרובע ליום 2-3במשך הקיץ הראשון צריך להשקות בכמות של  .ג

 ימים.
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עזר בלבד אחת  לאחר התבססות הצמחים והגיעם לגודל האופטימלי ניתן להשקות השקיות .ד

להיות הדרגתי תוך  ת וזאת תוך מעקב על מצב הצמחים והתפתחותם, מעבר זה חייבלמס' שבועו

 התאקלמות הצמח לתנאים חדשים.

 שתילת ורדים. 41.3.07

לוודא שכל הזנים מסומנים  השתילים ישעדיפות לשתילת ורדים גלויי שורש בחורף. עם קבלת 

 בהתאם להזמנה. יש לבדוק איכות השתיל, לשתיל בריא יהיו:

תפיחות כדוריות או שקיעות  מעוקלת, ללא לאים מסועפת לכל הצדדים ובריאה,  מערכת שורש -

 כהות בקליפה.

 ס"מ. 15-20עד זרועות מעוצות, באורך  2 -

 מספר פקעים בריאים ושלמים. -

 מפגיעות וריקבון. הזרועות נקיות -

 מ"מ לפחות. 10הגזע ישר, ללא פצעים גסים או ברך ועוביו  -

 הגלדה.מקום ההרכבה נקי , עם ריקמת  -

יהיו בגודל  יש להקפיד על שמירת לחות הצמחים מהמשתלה עד לשתילה. בורות הנטיעה

40X40X40 ולסדר מהשכבה העליונה שהוצאה,  ס"מ. יש ליצור בתחתית הבור תלולית אדמה

ס"מ מעל  5-8שמקום ההרכבה יהיה   את שורשי השתיל על התלולית סביב. השתילה תתבצע כך

הידוק באצבעות. אין להדק את האדמה  ת שורשי הצמחים באדמה תוךפני הקרקע. יש לכסות א

ליטר קומפוסט בתלולית  0.5לערבב  בדריכה. במידה ולא הוצנע קומפוסט בשטח השתילה יש

ההרכבה ומושכים אותו קלות, כך  תום השתילה אוחזים בשתיל במקוםשבתחתית הבור. ב

הקרקע, ולצורך יישור השורשים לאחר  שגובה "תפוח" ההרכבה יהיה בגובה המתאים מעל פני

ההרכבה ובסיס הזרועות כדי לשמור אותם  ההידוק, יש ליצור תלולית אדמה שתכסה את מקום

 יש לפזר את התלולית באמצעות זרם מים. ניתמרוחות ומיובש. לאחר הקליטה וצמיחה הראשו

ה של שתילה עם תום השתילה ולמחרת יש להשקות את הצמח )בזרם חלש או בטפטוף(. במקר

מאוחרת במזג אויר חם מומלץ לשתול על ידי מילוי בור השתילה במים. בשיטה זו עוטפים 

מים, תוחבים את ב מן הבור 2/3בעיסת בוץ את כל השורשים ומונעים התייבשות: ממלאים 

מעורבת במעט  השתיל לבור כששורשיו במים ומחזיקים בו בגובה הנחוץ. גורפים אדמה

ועורמים ערמת  ר המלא מים. מחכים מעט עד שעיסת הבוץ והשתיל יתייצבוקומפוסט לתוך הבו

אדמה מעל לגזע ולבסיס הזרועות )אין צורך בהשקיה נוספת בגמר השתילה( ולבסוף מוסיפים 

 הדשן הדרושה )ראה פרק זיבול ודישון(.את מנת 

 בכתב כמויות(  41.03.290יריעת מגביל שורשים ) סעיף  41.3.08

ס"מ, עשויה  50תוצרת חברת דופון או ש"ע, גובה  RootControlמסוג יריעת מגביל שורשים 

. din 4062מפוליפרופין לא ארוג ומצופה ובעלת עמידות מלאה לחדירת שורשים לפי תקן 

ס"מ וסרטי הדבקה, כשהצד החלק כלפי פנים. על  50פה בחיבור קצוות של ההתקנה עם חפי

ות היצרן אשר שמו מוטבע ביריעה ובהתאם שטחי ההדבקה להיות יבשים. יש למלא אחר הורא

 לפרטים.

 במפרט זה 4בדרישות בנספח יעמוד 
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 שיטת המדידה: לפי האורך במטר.

הובלה, הכנה והתקנה בכל צורה שתידרש, לפי תנאי תשלום: המחיר כולל את כל האמור לעיל ,  

 השטח והוראות היצרן.

 אופני מדידה 41.3.09

ודישון  )זיבול ודישון ראש( כמופיע במפרט. זיבול הכשרת הקרקע כולל זיבול ודישון ראשוני .א

במחיר  נוסף לעצים, שחיות ודשאים, לכל אחד בנפרד מופיע במפורט במפרט השתילה וכלול

 הצמחיה.

לפי  ום עבור שתילים, עצים, שיחים וצמחי כיסוי יעשה ע"י ספירה לאחר קליטהמדידה ותשל .ב

דשא ימדדו לפי השטח במ"ר. העבודה כוללת   מספר יחידות וגודל מכלים. שטחים זרועים ושטחי

עבודות הכשרה הכללות והמיוחדות המצוינות במפרט לנטיעה, שתילה והנחת מרבדי  את כל

 יין אחרת בתוכנית ו/או בכתב הכמויות.והתחזוקה, אלא אם כן צו הדשא

 מסירת הגן 41.3.010

 מסירת הגן תעשה בשני שלבים:

 במפרט הכללי.  41041יום מגמר ביצוע לפי   90  לאחר תקופת אחריות ותחזוקה של  -שלב ראשון  

לאחר תקופת תחזוקה ואחריות שוטפת שאורכה כמפורט   –אם צויין בכתב הכמויות    -שלב שני  

 בכתב הכמויות.

 אחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה טיפול ו 41.3.011

במשך כל תקופת העבודה הקבלן יהיה אחראי עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה 

מעבודתו. במידה ויהיו נזקים, הוא יתקנם ללא דיחוי, לשביעות רצונו של המפקח. תיקון הנזקים 

 על חשבון הקבלן בלבד.

השתילה וההשקיה ואישור המפקח לסיומן, תימסר העבודה עם גמר כל עבודות  –מסירת הגן 

ל שלושה למזמין ולאדריכל. במידה והגן יתקבל במועד זה, יתחיל הקבלן בתקופת תחזוקה ש

חודשים עד למסירתו הסופית של הגן. במשך שלושת חודשי התחזוקה על הקבלן להחזיק בשטח 

 השטח. אדם קבוע, שיהיה אחראי על תחזוקה וניקיון נאותים של

יום מגמר ביצוע  90הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות והשתילים ולמערכת ההשקיה למשך 

ם בכל צורות השתילה שהאחריות עליהם תימשך העבודה, אשר יקבע ע"י המפקח, למעט עצי

 שנה ממסירת הגן הראשונה.

עבודות עד המסירה הראשונה האחריות כוללת גם מקרים של גניבה או גרימת נזק מכל סוג ל

הנטיעה וההשקיה, כולל אספקת צמחים חדשים ותיקונים במערכת ההשקיה על חשבון הקבלן 

 לכל אורך תקופת האחריות.

 : בגמר ביצוע.מסירה ראשונה

 יום מגמר ביצוע. 90מסירה שניה: לאחר תקופת אחריות ותחזוקה של 

 שנה מיום הנטיעה, ע"י המתכנן / מפקח. –אישור לקליטה 

לת: תחזוקת מערכת ההשקיה והנטיעות; תחזוקת האלמנטים, המתקנים, התחזוקה כול

 האביזרים ומערכות התשתית; ניקיון.
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ההחזקה עד מועד קבלת הגן במסירה שניה. הנ"ל כלול במחירי   לא ישולם תשלום נוסף על מועד

 יחידה של סעיפי גינון והשקיה ולא ישולם בנפרד.

 תחזוקת מערכת ההשקיה 41.3.012

מטרתה, תפקוד שוטף של מערכת ההשקיה והדישון כפי שתוכננו, על מנת שהמים והדשן יגיעו 

התחזוקה כוללת ניקוי  לכל הצמחים בזמן ובכמות המתוכננת, וכן להפעלה פשוטה וזולה.

מסננים, טיפול בווסתים ושאר אביזרי המערכת, ניקוי קבוע של קווי טיפטוף, בדיקה קבועה של 

 ת וראש המערכת, החלפת החלקים הפגומים והלא מתפקדים.הטפטפות, הממטרו

 נטיעות 41.3.013

ת על הצמחיה להיות בכיסוי מלא ומתמיד של השטח, מראה רענן וגדילה. התחזוקה כוללת החלפ

צמחים ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית או מופסקת לחלוטין. גיזום והכוונת הגידול 

לפחות שלוש   20/20/20שון וזיבול קבועים )דשן  בהתאם לתכנון, טיפול בצמחים שגמרו לפרוח, די

 ק"ג לדונם(, הדברת עשבי בר )ידנית או כימית(. 15פעמים בשנה, בכמות של 

אולם לא פחות מאשר פעם אחת לשבוע, כולל יישור פאות הדשא   כיסוח דשאים בהתאם לגדילה,

מנטים שונים ונקיונו. הכיסוח כולל כל הפינות ושטחי המגע עם שטחי שיחים, עצים ואל

המוצבים בתוכו )כגון פסלים, ממטרות וכד'(. לא יותר טיפול כימי בפאות. הכל כולל השקיה 

 .כפוף לתקנים ולדרישות של מחלקת הגנים בעיריה

 מים לצרכי עבודה 41.3.014

על הקבלן להתקין, על חשבונו, מד מים וקווי מים לצרכי העבודה, בהתאם לדרישות הרשות 

הוצאות עבודה זו וכן ההוצאות השוטפות של המים הדרושים המקומית ומזמין העבודה. 

 לעבודה עד למסירתה הסופית למפקח, תחולנה על חשבון הקבלן.
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 ריהוט חוץ  –  42פרק 

 

ויועץ קרקע מטעם הקבלן וכן פיקוח ואישור ביצוע   רים לעבודות בפרק זה כוללים תכנון ע"י קונסטרוקטורהמחי

העבודות ע"י המתכננים מטעם הקבלן. למען הסר ספק, הקבלן יהיה אחראי ליציבות המתקנים, ההצללות 

 והריהוט.

 

 ספסלים ומערכות ישיבה  –  42.2תת פרק 

 בכתב הכמויות( 42.2.001יף ספסל זוגי דגם "ברצלונה"  )סע 42.2.01

 'ברצלונה' תוצרת "שגב תעשיות " או ש"ע .ספסל ישיבה זוגי דגם 

 מותאם לתקן נגישות.

עשוי מיציקת ברזל בשילוב לוחות עץ  גושני  דגם " קרוליינה", מרוח בצבע פשתן או צבע מגן, בצבע 

 ת היצרן ובאחריותו.עץ טבעי בהיר, כולל אספקה והתקנה, ביסוס וקיבוע לקרקע עפ"י הוראו

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 ום: כולל אספקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן.תשל

 בכתב הכמויות(  42.2.002ספסל יחיד דגם "ברצלונה"   )סעיף  42.2.02

 .42.2.001דגם ופרטים כמפורט בסעיף  -ספסל ישיבה יחיד ברוחב 

 מותאם לתקן נגישות.

 ס"מ  62/63מידות: 

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 פקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן.תשלום: כולל אס

 בכתב הכמויות(  42.2.003כסא דגם נוח   )סעיף  42.2.03

 כסא מתכת מעוצב צבעוני תוצרת חברת אי אמ שגב תעשיות בע"מ או ש"ע.

ושב והמשענת בנויים משלבים של פח הכיסא מורכב מקונסטרוקציה של צינורות מכופפים, המ

 .המרותכים לגוף וצבועים בתנורמגולוון 

 1061מק"ט: 

 צבע על פי בחירת האדריכל.

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 תשלום: כולל אספקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן.

 בכתב הכמויות(  42.2.004כסא דגם נוח טריבונה )סעיף  42.2.04

 ת מעוצב צבעוני תוצרת חברת אי אמ שגב תעשיות בע"מ או ש"ע.מתכ כסא

הכיסא מורכב מקונסטרוקציה של צינורות מכופפים, המושב והמשענת בנויים משלבים של פח 

 .מגולוון המרותכים לגוף וצבועים בתנור

בראש מדרגות   sheraהכסא כולל פרופיל מתכת מתחת למושב בגובה מותאם להתקנה במפלס דק ה

 בה.הישי
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 מושב הכסא יפולס לגובה הריצוף סביבו.

 מיקום על פי תכנית והנחיות האדריכל בשטח.

 על פי בחירת האדריכל בשטח -רק בחלק מהמושבים -שילוב מסעד יד

 1078מק"ט: 

 צבע על פי בחירת האדריכל.

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 ראות היצרן.י הותשלום: כולל אספקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"

 בכתב הכמויות(  42.2.005כסא דגם נוח טריבונה נגיש   )סעיף  42.2.05

 כסא מתכת מעוצב צבעוני תוצרת חברת אי אמ שגב תעשיות בע"מ או ש"ע.

 הכסא מותאם לדרישות תקן הנגישות.

 ס"מ על פי תקן הנגישות. 45-48בין  -מהריצוף גובה הכסא

פים, המושב והמשענת בנויים משלבים של פח הכיסא מורכב מקונסטרוקציה של צינורות מכופ

 .מגולוון המרותכים לגוף וצבועים בתנור

בראש מדרגות   sheraהכסא כולל פרופיל מתכת מתחת למושב בגובה מותאם להתקנה במפלס דק ה

 הישיבה.

 יפולס לגובה הריצוף סביבו. מושב הכסא

 מיקום על פי תכנית והנחיות האדריכל בשטח.

 על פי בחירת האדריכל בשטח -ק בחלק מהמושביםר -שילוב מסעד יד

 1078מק"ט: 

 צבע על פי בחירת האדריכל.

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 היצרן.תשלום: כולל אספקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות 

 בכתב הכמויות(  42.2.006כסא דגם בר  )סעיף  42.2.06

ר בגוון על פי בחירת האדריכל בשילוב עץ קרוליינה ישיבה בר עשוי מתכת מגולוונת צבוע בתנוכסא   

 מחוטא וצבוע .

 ס"מ 79ס"מ ובגובה  40מידות :קוטר 

 תוצרת שגב תעשיות או ש"ע. 1040מק"ט :

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 תשלום: כולל אספקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן.

 כתב הכמויות(.ב 42.2.007מערכת ישיבה בר  )סעיף  42.2.07

כסאות, עשוי מברזל מגולוון צבוע בתנור בגוון על פי בחירת   3-מערכת ישיבה בר חד צדדית עם בר ו

 האדריכל בשילוב עץ קרוליינה מחוטא וצבוע .

 ס"מ 79ס"מ ובגובה  40ס"מ, הכסא בקוטר  105ס"מ בגובה  180/30ולחן מידות : הש

 תוצרת שגב תעשיות או ש"ע. 1092מק"ט :

 דה: לפי מספר יחידות.מדי

 תשלום: כולל אספקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן.
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 ספסלים ומערכות ישיבה  –  42.4תת פרק 

 

 .בכתב הכמויות( 42.4.001אשפתון דגם לביא  )סעיף  42.4.01

ן גוף האשפון ממתכת. קורות עץ מחפים את בית המיכל. בית המיכל עם מנגנון ציר לחזית האשפו

 המאפשר הצמדת האשפון לקיר. 

 ס"מ 80ס"מ, גובה 35ס"מ,רוחב 53ליטר ,אורך  60נפח :מידות

 .עוגנים 3התקנה: האשפון מבוטן לקרקע בעזרת 

 אריכא או ש"ע.תוצרת שחם  3066מק"ט :

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 תשלום: כולל אספקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן.

 בכתב הכמויות(. 42.4.002פתון דגם טופז משופע  )סעיף אש 42.4.02

 1.5ס"מ ועובי  73.5ס"מ ,גובה  38אשפתון דגם טופז משופע  כולל אשפתון פנימי , מידות: קוטר 

וי ממתכת וחתוך פסים בלייזר. צבע חלק עליון יהיה באפור כהה מגורען, וחלק תחתון  ס"מ , עש

 .בצבע אפור בהיר ע"פ בחירת האדריכל 

 תוצרת שגב תעשיות או ש"ע. 2007מק"ט :

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 תשלום: כולל אספקה, הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן.

 בכתב הכמויות(. 42.4.091ם שיאון קירור  )סעיף ברזיה נגישה דג 42.4.03

 תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע. 2063שיאון מק"ט  דגם נגישה ברזיה

 ס"מ 27.7-ס"מ, אורך 86.6-ס"מ, רוחב 87.8-גובה

 הברזיה כוללת:

 נגיש לנכים וברז שני למילוי בקבוקים ברז אחד לשתיה -ברזים עם לחצנים שקועים 2

שוקת הברזיה יצוקה מבטון, גוף הברזיה נירוסטה צבועה בגוון על פי בחירת האדריכל, מערכת 

ת בקבוקים עשוי מאלומניום יצוק, שוקת עם פתח שרות בגוף הברזיה, מתקן להנח 220Vקרור 

 לניקוז הברזיה

 :התקנה

 וז תהיה בגובה פני הריצוףיש לצקת את בסיס הברזיה כך ששוקת הניק -

 יש לחבר את שוקת הניקוז למערכת ניקוז או לבור חלחול  -

 PE", מומלץ לחבר קו מים מצינור 1/2חיבור כניסת מים  -

 מדידה: לפי מספר יחידות קומפלט

כולל אספקה, התקנה, חיבור למקור מים, חיבור לתשתית צנרת ניקוז, חיבור לחשמל, תשלום: 

הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן וכל הנדרש עד להבטחת הפעלת המוצר הצבה במיקום 

 ותקינותו.
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 גדרות ומעקות  -  44פרק 

 במפרט הכללי 44המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 גדרות ומעקות -44.1תת פרק 

אישור המפקח הקבלן המבצע את העבודות השונות חייב להיות בעל ניסיון בעבודות מסוג זה. יש לקבל את 

 כתנאי בסיסי. -על בחירתו 

 

 בכתב הכמויות( 44.1כללי )תת פרק  –עבודות מסגרות  44.1.01

 .19, 06כלל עבודות המסגרות יעשו בהתאם למפרט הכללי פרקים 

 

 דוגמאות ואישור העבודות

 דוגמה מוגמרת יש לקבל אישור על שימוש בחומר שלא צוין במפורש בתוכנית.לפני הגשת 

ים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים, על כל מרכיביהם, ללא שינוי המתכננים שומר

 במחיר הפריט.

יש להביא דוגמה לאישור האדריכל והמפקח טרם הכנת העבודה בבית המלאכה. הדוגמאות יכללו 

ם המתוכננים כולל עבודות פרזול יחודיות, יחידות מודולריות, חיבורים את כל האלמנטי

 ת גילוון וצבע וכל אלמנט אחר.וריתוכים, עבודו

 לא יבוצעו ריתוכים לאחר הצביעה בבית המלאכה או באתר הבניה למעט באישור המפקח.

ל החלקים קר לכל במידה ויינתן אישור לעבודות ריתוך לאחר צביעה, על הקבלן לבצע גילוון

 הפגועים ולחדש את הצבע עפ"י דרישת המפקח.

פעם אחת בבית המלאכה לפני ההרכבה  –כל עבודות המסגרות טעונות אישור המתכנן והמפקח 

 ופעם שניה באתר הבניה לאחר הרכבת דוגמה.

 הביצוע בבית המלאכה

  :צביעה בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת

אם לתקן הישראלי כולל כל ההכנות הנדרשות. לפני הצביעה יש גילוון חם בהתהגילוון יהיה 

לשפשף בקלות בליטות. לאחר מכן יבוצע תהליך הכנה אבץ פוספט כמומלץ ע"י חב' "כימתש" 

 בע"מ.

הצביעה תבוצע בחברת "טרלידור" בכרמיאל או במפעל אחר המוכן לספק  את  אותו  התהליך. 

טטית של אבקת פוליאסטר בגוון שיבחר ע"י המתכנן. התזה אלקטרוס  צביעה בתנור עם  -הצביעה  

 מיקרון. 85עובי שכבת הצבע 

ניקוי האלמנטים  -גילוון כנ"ל. הכנה  -צביעה לא בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונים 

מיקרון של "אפיטמרין  20של טמבור או ש"ע, אח"כ שכבת יסוד בעובי  4/100המגולוונים במדלל 

" סול אוני ZN" כל  -צביעה בשתי שכבות "גלזורות" או "טמגלס"  -טמבור" או ש"ע, על כך של

 מיקרון. צביעה לא בתנור של אלמנטים רק באישור המפקח. 40שכבה בעובי 

 

 ריתוך

. שטחי 127הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי דרישות ת"י 

 ני ביצוע עבודת הריתוך וכו'.לוך וחלודה לפהריתוך ינוקו היטב מלכ
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 חיבורים

את כל החיבורים יש לפצור עד קבלת שטחים מישוריים חלקים. מקומות השיוף והפיצור יכוסו 

לאחר מכן חזרה במיניום אפוקסי. כל הכיפופים, הפינות והעיגולים יהיו בעלי צורה גיאומטרית 

 מעלות )גרונג"(. 45 -לים יהיו בבים של הפרופימדויקת ורציפים עם המשכם. כל החיבורים הניצ

אם לא ישיג הקבלן את הפרופילים המצוינים בתכניות, יודיע על כך בעת הגשת הצעתו. באם לא 

יודיע על כך, יתפרש הדבר כאילו יש בידו את כל החומר הדרוש לביצוע העבודה על פי המסומן 

 בתוכניות.

 

 גלוון  

ם, שייבות ומחברים יהיו מפלדה מגולוונת , ברגים, אומיכל חלקי המתכת, אביזרי החיבור

 ג"ר/מ"ר לפחות, על כל חלקיהם מראש. אין לרתך לאחר הגילוון. 400בטבילה חמה בגילוון עבה, 

 רק באישור ממפקח באתר, ישויפו ויגלוונו לאחר מכן. -ריתוכים שיבוצעו 

 

 צביעה

 .11עבודות הצביעה יעשו בהתאם למפרט הכללי פרק 

באישור מיוחד מהמפקח והמתכנן, הצביעה תבוצע בשיטה אלקטרוסטטית ל מקרה, למעט בכ

 באבקה בתנור בבית מלאכה מאושר ע"י המפקח.

 יש לבצע ניקוי חול לכלל חלקי המתכת לפני צביעה.

 שנים. 3על הקבלן לספק אחריות כוללת ומלאה על הצביעה למשך 

 גווני הצביעה יקבעו ע"י המתכנן/האדריכל.

 

שנים( אחרי מסירה סופית של המבנה אחראי   3במשך תקופה של שלוש שנים )  -  וצראחריות לטיב המ

 הקבלן לטיב המוצרים כגון:

 מניעת חלודה. -

 יציבות החיבורים בין חלקי המעקה )מכנית(. -

 שינויים במידות וצורה גיאומטרית של המוצרים )התנפחויות, עיוותים וכו'(. -

 יציבות המעקות. -

 בכתב הכמויות(  44.1.008וסעיף  44.1.003-44.1.001) סעיפים מדרגות וברמפה מאחז יד ב 44.1.02

 על פי פרט ותכנית. -מאחז יד על גבי קונסטרוקצית מתכת מעוגנת על עמודים או בקיר

וצבועים בתנור בגוון על    כל האלמנטים מגולוונים באבץ חם לאחר היצור בהתאם לדרישת האדריכל

 פי בחירת האדריכל. 

 ולפי פרטי קונסטרוקטור. E4, E2, E1  י פרטים רים והנחיות לפחיבו

במפרט, והינו כלול במחיר  2העיגון לקרקע/ לקיר יהיה עפ"י פרטי קונסטרוקציה ובהתאם לפרק 

 היחידה. 

 לא יבוצעו ריתוכים בשטח.

ישור יגולוונו נקודתית, באבץ קר בהברשה ויצבעו לאחר א -במידה ויאושר ריתוך בשטח ע"י המפקח

 האדריכל.

 על פי הנחיות קונסטרוקטור. -מרחק בין עמודים ותמיכות
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 מ"מ בהתאם להנחיות הבאות: 40מאחז יד עגול ממתכת בקוטר 

 .E2מאחז יד בצידי  המדרגות ע"ג עמוד או בחיבור לקיר עפ"י הנדרש בפרט  -

 .E3שני מאחזי יד במרכז מדרגות ע"ג עמוד ע"פ הנדרש בפרט  -

 .E3 בפרט  תוספת מאחז יד למעקה ע"פ הנדרש  -

 ס"מ על פי תקן נגישות. 90גובה המאחז ממדרך ההליכה )מדרגה/רמפה( 

 על פי פרט. -יעוגל או יכופף/ יסתיים בעיבוי חצי כדור -קצה מאחז היד

 מדידה: לפי האורך במטר.

גילוון וצביעה, אספקה, עבודות הכנה, התקנה, תיקונים נדרשים וכל שיידרש ע"י  תשלום: כולל

 עבודה תהיה מספקת לדעתו ועל פי הנחיות היצרן.המפקח עד שה

 בכתב הכמויות(  44.1.004מעקה בטיחות בר ממתכת כבלים ובמבוק ) סעיף  44.1.03

 .X-TREME מעקה בטיחות בר המורכב ממתכת, כבלים וראש מעקה מבמבוק 

ט עקה עשוי מעמודי מתכת מגולוונת, בשילוב כבלי פלדה מגולוונים הנמתחים ע"י מותחנים לפי פרמ

E5.המותחנים יהיו מדגם מותחן בורג צר מגלוון הנמתח ע"י מפתח יעודי ולא ניתן לסבוב ידני . 

 יש לקבל אישור על המותחנים טרם אספקתם ולהביא דוגמה לאישור המפקח. 

ים באבץ חם לאחר היצור בהתאם לדרישת האדריכל וצבועים בתנור בגוון על כל האלמנטים מגולוונ

 פי בחירת האדריכל.

 חיבורים והנחיות לפי פרטי קונסטרוקטור. 

 העיגון לקרקע/ קיר תומך יהיה עפ"י פרטי קונסטרוקציה והינו כלול במחיר היחידה. 

 מ' לאישור המתכנן לפני הביצוע. 3יש לבצע דוגמה של 

 במפרט זה. 5בנספח הלוחות יעמדו בדרישות  X-TREMEלוחות דק במבוק  -ראש מעקה

 צד אחד )כך שצידו החיצוני יהיה ללא מגרעת( משויפים ומעוגלים. הלוחות יהיו חתוכים ב

 מחברים סמויים תוצרת חברת קנה קש או ש"ע. -חיבור בין הלוחות

 צד חלק כלפי מעלה. -אופן הנחת הלוחות

 האורך במטר.מדידה: לפי 

תשלום: כולל את עבודת הברזל, הגילוון, הכנת המקום לקיבוע, התקנת המעקות והכבלים 

תיחתם, ראש מעקה מבמבוק כולל התקנתו וכל המחברים, תיקונים נדרשים וכל שיידרש עפ"י ומ

 פרטים וע"י המפקח עד שהעבודה תהיה מספקת לדעתו.

 בכתב הכמויות(  44.1.005מעקה בטיחות ממתכת כבלים ומאחז יד ) סעיף  44.1.04

 מעקה בטיחות כבלים ברמפות.

לי פלדה מגולוונים הנמתחים ע"י מותחנים לפי פרט מעקה עשוי מעמודי מתכת מגולוונת, בשילוב כב

E4.המותחנים יהיו מדגם מותחן בורג צר מגלוון הנמתח ע"י מפתח יעודי ולא ניתן לסבוב ידני . 

 קתם ולהביא דוגמה לאישור המפקח. יש לקבל אישור על המותחנים טרם אספ

כל וצבועים בתנור בגוון על כל האלמנטים מגולוונים באבץ חם לאחר היצור בהתאם לדרישת האדרי

 פי בחירת האדריכל.

 חיבורים והנחיות לפי פרטי קונסטרוקטור. 

 העיגון ל קיר תומך יהיה עפ"י פרטי קונסטרוקציה והינו כלול במחיר היחידה. 
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 מ' לאישור המתכנן לפני הביצוע. 3מה של יש לבצע דוג

 מ"מ 40מאחז יד עגול ממתכת בקוטר 

 ס"מ על פי תקן נגישות. 90כה )מדרגה/רמפה( גובה המאחז ממדרך ההלי

 על פי פרט. -יעוגל או יכופף/ יסתיים בעיבוי חצי כדור -קצה מאחז היד

 מדידה: לפי האורך במטר.

הכנת המקום לקיבוע, התקנת המעקות והכבלים  תשלום: כולל את עבודת הברזל, הגילוון,

המפקח עד שהעבודה תהיה מספקת  ומתיחתם, תיקונים נדרשים וכל שיידרש עפ"י פרטים וע"י

 לדעתו.

 בכתב הכמויות(  44.1.006גדר תוחמת גינון ) סעיף  44.1.05

אות גדר ברזל הכוללת עבודות נפחות עבודת אומן. יש לאשר מבצע העבודה ע"י המפקח על סמך דוגמ

 בי.עבודה קודמות. גדר מברזל מגולוון וצבוע בגוון על פי בחירת האדריכל כולל אלמנט פרזול דקורטי

 עיגון וביסוס על פי הנחיות קונסטרוקטור.

 מדידה: לפי האורך במטר.

תשלום: כולל את עבודת הברזל, הגילוון, הכנת המקום לקיבוע, התקנת המעקות, תיקונים נדרשים 

 שיידרש עפ"י פרטים וע"י המפקח עד שהעבודה תהיה מספקת לדעתו.וכל 

 יות( בכתב הכמו 44.1.007מעקה בטיחות ממתכת ) סעיף  44.1.06

 מתכת, פלחים ומוטות מגולוונים וצבועים בתנור בגוון על פי בחירת האדריכל. מעקה מפרופילי

ידי האדריכל -הצינורות האופקיים יהיו במקביל לגמר ראש הקיר, אלא אם יינתנו הנחיות אחרות על

 המדרכה.  והמפקח בעת הביצוע בשטח. הצינורות האנכיים יהיו אנכים ולא ניצבים לראש הקיר או פני

מגובה  0.5%הקפיד על אנכיות המעקה. בכל קטע שתתגלה סטיה בשיעור העולה על על הקבלן ל

מ' לדוגמה, ולאחר אישור  5 -המעקה, יפורק הקטע ויוקם מחדש. הקבלן יכין קטע מעקה באורך כ

 המפקח בכתב ימשיך בביצוע המעקות.

 מ"מ 40מאחז יד עגול ממתכת בקוטר 

 ס"מ על פי תקן נגישות. 90ליכה )מדרגה/רמפה( גובה המאחז ממדרך הה

 על פי פרט. -יעוגל או יכופף/ יסתיים בעיבוי חצי כדור -קצה מאחז היד

 על פי הנחיות קונסטרוקטור. -ביסוס, חיבורים ועיגון

 מדידה: לפי האורך במטר.

ם נדרשים תשלום: כולל את עבודת המתכת, הגילוון, הכנת המקום לקיבוע, התקנת המעקות, תיקוני

 עפ"י פרטים וע"י המפקח עד שהעבודה תהיה מספקת לדעתו. וכל שיידרש
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 כבישים ופיתוח – 51פרק 

 

 עבודות הכנה ופירוק   - 51.1תת פרק 

 כללי

א. כל עבודות הפירוקים לסוגיהם השונים יסומנו על גבי תוכניות המדידה, ו/או תבוצע מדידת   

 כתב לחישוב הכמויות לפני ביצוע העבודה.שדה. יש לקבל את אישור המפקח ב

 ב.  כל העבודות שלא מפורטות במפרט המיוחד יהיו כמתואר במפרט הכללי ו/או כתבי הכמויות.

שו לסילוק מהאתר יועברו למקום שפיכה מאושר ובהתאם לדרישות אלמנטים שיפורקו וידר

 המפקח.

וקו, יתוקנו ויוכנו להצבה מחדש אלמנטים שיפורקו וידרשו לשימוש חוזר ישמרו בשלמותם, ינ

 לפי הוראות המפקח.

אלמנטים שיפורקו וידרשו למסירה לרשות המזמין, ישמרו בשלמותם, ינוקו ויועברו לאחסון 

 באתר או במחסני המכללה.

הקבלן יחתוך, ינסר, יפרק, ישלים ויתקן את הנזקים  –פירוק שנעשה בחלקו באלמנט קיים 

ות, הנ"ל, כגון: ניסור בבטון, תיקון והשלמת גדרות ומעקשיגרמו לחלק הנשאר מהפירוק 

 ריצופים, מדרגות, השלמת חגורות סמויות וכו'.

קרקעיים, סילוק פסולת ו/או -כל עבודות הפירוק כוללות: פירוק יסודות, מצעים ואלמנטים תת

 חלקי אלמנטים שלא מתאימים לשימוש למקום שפיכה מאושר.

 בלן בכל האמצעים הדרושים על מנת לברר מיקומן של כללפני התחלת העבודות ינקוט הק

קרקעית, כגון: קווי חשמל, מים, תקשורת וכו', יסמנם -קרקעית והתת-מערכות התשתית העל

כנדרש ע"י המפקח וינקוט בכל האמצעים להימנע מכל גרימת נזק ופגיעה בהם. כל פגיעה ונזק 

בידי הקבלן נתונים על מיקום מערכות יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו וזאת גם אם לא היו 

 ות.קרקעי-תשתית תת

 אופני המדידה: כנדרש בכתב הכמויות ובמפרט הבינמשרדי.

 מתקן או מבנה ימדד כיחידה קומפלט או כמפורט בכתב הכמויות.

 כל האלמנטים המיועדים לפירוק יבוצע ע"י הקבלן אך ורק לפי הוראות המפקח.

שיקול לפי    –ם מהווים מטרד יושארו בשטח ולא ימדדו בנפרד  אלמנטים שאין להם ערך או שאינ

 דעתו הבלעדית של המפקח.

אלמנטים המיועדים לפירוק, שלא צוינו בנפרד בכתב הכמויות, יכללו בעבודות הפר הכלליות 

 ולא ימדדו או ישולמו בנפרד.

ר ע"י הרשות עבודות העפר כוללות ניקוי האתר וסילוק כל פסולת או לכלוך למקום שפיכה מאוש

 המקומית.

 בכתב הכמויות(. 51.01.001חישוף השטח )סעיף   51.01.01

 ס"מ יבוצע כאמור במפרט הכללי. 20חישוף השטח לעומק מקסימלי של 

החישוף יבוצע בתחומי חפירה ומילוי בכבישים ובשטחי מילוי במגרשים ורק על פי אישור בכתב 

ם וטרשים בגובה כלשהו הבולטים וסילוק בולדרי ניפוץשל המפקח. העבודה כוללת חציבה ,

 נמדד במפות מדידת מצב קיים )מדידת מצב קיים בוצעה בין הטרשים(. מפני השטח, כפי שהוא
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המדידה במ"ר כולל את כל האמור לעיל וכן עבור החציבה הנוספת לטרשים הבולטים מפני 

 הקרקע. 

 

 בכתב הכמויות(. 51.01.002עיצוב וגיזום עצים קיימים )סעיף  51.01.02

 ידי הקבלן לעיצוב נוף העץ והגבהתו, כולל גיזום ענפים יבשים, -ם הקיימים בשטח ייגזמו עלהעצי

מ' וענפים שבורים עד למקום החיבור. כל  2.5ענפים שאינם מרכזיים, ענפים מתחת לגובה של 

הגדמים, כולל פצעים קיימים, ימשחו במשחת "תפזהיל". כל זאת בהתאם להנחיות האגרונום 

לפי הנחיות המתכנן ו/או  –המפקח בשטח. כולל עיצוב שיחים לצורה של גזע  ו/אוהמלווה 

 המפקח בשטח.

 מדידה: לפי מספר יחידות.

 תשלום: כולל כל העבודה הנדרשת, כולל שלבי העבודה השונים ופינוי הגזם.

 בכתב הכמויות(. 51.01.003העתקה ושתילת עץ בוגר )סעיף  51.01.03

 נחיות האגרונום.ה והבמפרט ז 7על פי ההנחיות בנספח 

 מדידה: יחידה

 תשלום: עבור כל העבודות הנדרשות להעתקה ושתילה מחדש עד להבטחת השתרשות העץ.

 בכתב הכמויות(. 51.01.004כריתה ו/או עקירת עצים )סעיף  51.01.04

בנוסף לאמור במפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני עקירת העצים. המפקח 

לן לפני שזה יציג בפני המפקח אישור לעקירה ממחלקת הגנים של אישור כזה לקבלא ייתן 

 העיריה ו//או פקיד היערות של קק"ל.

 "כופר עץ" ישולם ע"י המזמין.

כריתת העצים כוללת את עקירת כלל מערכת השורשים באופן מלא ופינויים מהשטח לאתר 

 מאושר ע"י העיריה. בכל מרחק נדרש.

 יחידות.מדידה: לפי מספר 

: כולל כל העבודה הנדרשת לכריתה ועקירה מלאה כנ"ל ופינוי העץ במלואו לאתר תשלום

 מאושר.

 51.1.013, סעיף 51.1.006-51.1.005פירוק אבן שפה / אבן אי / אבן גן/ אבני ריצוף )סעיפים  51.01.05

 בכתב הכמויות(. 51.01.016וסעיף 

גן. אבנים שבורות י אי או אבני במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה אבנ

ופגומות תסולקנה מהשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד לשימוש חוזר בהן הכול 

 על פי הוראות המפקח.

לתשומת לב הקבלן המבצע: אבני השפה והריצוף הינן אבנים מיוחדות והקבלן נדרש לבצע 

 שימוש חוזר.האבנים לצורך פירוק זהיר במיוחד, בעבודת ידיים, ולשמור על שלמות 

 העבודה כוללת:

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו.
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 עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה.

 פירוק תושבת / בסיס הבטון ואלמנטי זיון הבטון ופינוי הפסולת.

 מילוי החלל הנוצר בחומר מצע ו/או אגו"מ לפי הצורך.

 פסולת לאחר ניקוי ומיון האבן.סילוקו לאתר  אחסנה זמנית של האבן או

 האבן שתפורק תשמש כאבן לאלמנטים הבנויים השונים בשימוש חוזר.

מדידה: לאבני שפה לפי האורך במטר; לאבן ריצוף לפי השטח במ"ר; לפי סיווג של אבן לסילוק 

 לפי האורך במטר -ואבן להנחה מחדש, למדרגות

, אחסון, פינוי הפסולת פינוי כלל אלמנטי ם לשימוש חוזרתשלום: המחיר כולל ניקוי האלמנטי

 הביסוס וכל הנדרש לפינוי מלא של השטח.

 בכתב הכמויות(. 51.1.007פירוק שביל בטון )סעיף  51.01.06

 משטחי בטון ושבילים יפורקו לעומק הנדרש לפי המפקח. 

 .הפסולת תועבר לאתר מאושר

 לסילוק מלא מהאתר.כולל פירוק מצעים, זיון וכל הנדרש עד 

 : מ"רמדידה

 תשלום: עבור כל העבודות והכלים הנדרשים לסילוק מלא מהאתר

 

 בכתב כמויות( 51.1.008) סעיף  התאמת גובה שוחה כולל מכסה   51.01.07

במקומות שונים יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו למפלסים 

 עבודה כוללת:המתוכננים. התאמת גובה מתייחסת להגבהה ו/או הנמכה של תיקרת השוחה. ה

 קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה. -

 במקרה של הגבהה: -

 פירוק המכסה הקיים ומסגרתו.  

יקפית ליצירת צווארון מוגבה כנדרש. ביטון המסגרת תוך התאמה יציקת חגורת בטון מזוין ה

 למפלס המתוכנן.

 מקרה של הנמכה:  -

ובה הדרוש וגילוי פלדת זיון קיימת. פירוק התקרה הקיימת ושבירת הקירות ההיקפיים עד לג

או התקנת תקרה טרומית. מותאם למפלס המונמך. כולל  30-יציקת תקרה חדשה מבטון מזוין ב

 ת משלימות בקירות השוחה וחיבור הזיון הקיים עם זיון התקרה.יציקו

 התאמת מסגרת ומכסה בתוך התקרה היצוקה. -

 כל יתר העבודות הדרושות להשלמת העבודה. -

 סילוק הפסולת. -

 המחיר כולל את כל האמור לעיל. המדידה ביח'
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 הכמויות(בכתב  51.1.009פירוק מעקה מכל חומר שהוא )סעיף  51.01.08

במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק של מעקות מכל חומר שהוא. המעקות  יסולקנה מהשטח 

 לאתר מאושר או יאוחסנו על פי דרישת המכללה.

 העבודה כוללת:

 טע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו.קבלת הק -

 נסירה ,פירוק ופינוי מהשטח. -

 שמירה על שלמות ראש הקיר . -

 הסעיף יימדד וישולם במ”א.

 בכתב הכמויות( 51.1.011-51.1.010פירוק קירות )סעיפים  51.01.09

פירוק קירות קיימים יבוצע במקומות שיאושרו ע"י המפקח. עבודות הפירוק תתבצענה בכלים 
רות מירבית. אין להשתמש בכלים מכאניים ללא אישור בכתב ממהנדס ידניים ובזהי

קח. תיקון מקום החיבור בין קירות/מבנים לחלקים הקונסטרוקציה מטעם הקבלן והמפ
 שפורקו כלול במחיר הפירוק. התיקון יבוצע בהתאמה מלאה לפני הקיר הקיימים.

 העבודה כוללת:

 סימון של קטע הקיר המיועד לפירוק.

היר של אבני הקיר תוך שמירה מירבית על שלמותן, העברתן למקום אחסון מאושר פירוק ז
 לשימוש חוזר.

ק זהיר של קופינג הקיר תוך שמירה מירבית על שלמותם, העברתם למקום אחסון מאושר פירו
 לשימוש חוזר.

 פירוק של שאר חלקי הקיר כולל יסודות )באם ידרש(.

 תחילת העבודה. אמצעי הפירוק יאושרו ע"י המפקח לפני

 פינוי הפסולת לאתר שפיכה מאושר ע"י העיריה בכל מרחק שהוא.

 הקיר במטר כולל את כל גובה הקיר והיסוד.המדידה לפי אורך 

 המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות, כולל עבודה בידיים.

 בפירוק קירות אבן, המחירים כוללים גם ניקוי ומיון האבן ואיפסונה לשימוש חוזר.

 בכתב כמויות ( 51.01.012וק והעתקת עמוד תאורה )סעיף פר 51.01.010

 על פי הנחיות יועץ התאורה

 בכתב כמויות ( 51.01.014בטון חשוף )סעיף פרוק קיר  51.01.011

בשטח הפרויקט יידרש הקבלן לפרק קירות בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב. 

מפקח, וסילוק חומרי המבנה העבודה כוללת פירוק עד לשתית המתוכננת, או לפי הוראת ה

ייעשה אך ורק לפי למקום שיקבע ע"י המפקח. ניצול חומרי התשתית והמצע לשימוש חוזר 

 הנחיות המפקח ויועץ הקרקע, בכל מקרה המצע ישמש אך ורק לשכבת מצע תחתונה.

 :העבודה כוללת

  .פירוק ופינוי כלל  הקירות כולל יסודות ותשתית -

 .סולתפירוק בטון ופינוי הפ -
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 .ופינוי לאתר מאושר או עפ"י הוראות המפקח פירוק זהיר של קופינג -

פירוק זהיר סביב עצים קיימים על פי הנחיות אגרונום ו/או המפקח. אין לפגוע בעצים  -
 .הקיימים

 מדידה ותשלום: לפי הנפח במ"ק.

 בכתב כמויות ( 51.01.015פרוק והעתקת עמוד תורן לדגל )סעיף  51.01.012

 עמוד ממתכת לדגל.פירוק והעתקת 

 בשלמותו באופן זהיר  ללא נזק ויאוחסן עד לסיום העבודות. העמוד יפורק

לאחר סיום עבודות הפיתוח יעוגן התורן במיקום חדש על פי הנחיות האדריכל, המפקח 

 והמכללה.

 כולל את כל עבודות הפירוק, האחסון ועבודות הביסוס ועיגון במיקום החדש.

 ני החזרתו לשטח.העמוד ינוקה ויטופל לפ

 מדידה: יחידה

כולל פירוק, אחסון וביסוס במיקום חדש וכל הנדרש לביצוע מלא על פי הנחיות  -תשלום

 המכללה.

 בכתב כמויות ( 51.01.017פרוקים סביב עצים קיימים )סעיף  51.01.013

בשטח הפרויקט יידרש הקבלן לבצע פירוקים סביב עצים בוגרים קיימים לשימור בעלי ערך 

 גבוה.

 לבית השורשים של העצים.פירוק קירות תומכים צמוד  כולל

 על הקבלן לעבוד בצורה זהירה, ידנית עם פיקוח מלא של אגרונום תוך הבטחת שימור העץ.

 על הקבלן לבצע תימוך לעצים על פי דרישות והנחיות האגרונום.

 אין לחתוך את שורשי העץ ללא אישור אגרונום מוסמך.

 השקיה בזמן העבודות. יש לבצע מערכת תומכת כולל

 במפרט זה. 3כל הנדרש בנספח  כולל

 קומפלט מדידה:

 תשלום: כל הנדרש להבטחת שימור העצים על פי הנחיות אלו והנחיות האגרונום.

 בכתב כמויות ( 51.01.018פרוק מסלעה )סעיף  51.01.014

במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פירוק של מסלעה. אבנים שבורות ופגומות תסולקנה 

הכל עפ"י הוראות  -חסנה זמנית עד לשימוש חוזר בהן ח, אבנים טובות ושלמות תאומהשט

 המפקח.

העבודה כוללת המסלעה עד לשתית המתוכננת, או לפי הוראת המפקח, וסילוק חומרי המבנה 

למקום שיקבע ע"י המפקח. ניצול חומרי התשתית והמצע לשימוש חוזר ייעשה אך ורק לפי 
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מצע תחתונה, מצע למדרכות, ו/או ה המצע ישמש אך ורק לשכבת הנחיות המפקח, בכל מקר

 המילוי. שכבות

 העבודה כוללת:

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו.

 עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מרבית על שלמותה.

 פירוק בטון במידת הצורך ופינוי הפסולת.

 פירוק כל חומרי התשתית הקיימים

 פסולת.או סילוקה לאתר  אחסנה זמנית של האבן

 מדידה ותשלום: לפי השטח במ"ר.

 בכתב כמויות ( 51.01.019פרוק אספלט )סעיף  51.01.015

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרש ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של שכבת 

 אספלט קיים בכל עובי שהוא.

 העבודה כוללת:

 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח סימונו ומדידתו.  -

 יסור שולי הקטע, לכל עומק שכבת האספלט.נ  -

 הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים.  -

 העמסה וסילוק הפסולת לאתר הטמנה מאושר כולל תשלום אגרות.  -

 מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פרוק האספלט בלבד ללא פרוק שכבות המבנה.

 תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור האספלט.ה ותהוו העבודה תימדד ותשולם במ"ר

 המחיר כולל את כל האמור לעיל וכן עבור החציבה הנוספת לטרשים הבולטים מפני הקרקע. 

 בכתב הכמויות( 51.1.020איסוף, עירום וסילוק פסולת )סעיף  51.01.016

ת מייד לאחר קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר משבועיים ממועד זה, יתקיים סיור בהשתתפו

פסולת בניין, ברזלים, פחים,   –הקבלן והמפקח, במהלכו יתועדו ערימות פסולת הנמצאות באתר  

הן פסולת גלויה והן פסולת סמויה בקרקע.   –גדרות וכל שאריות פסולת אחרת הקיימות בשטח  

תבוצע מדידה של כמות הפסולת לאחר איסופו ועירומו. לאחר אישור המדידה על ידי המפקח, 

 ת הפסולת לאתר שפיכה מאושר.א הקבלן יסלק

מדידה והתשלום: לפי הנפח במ"ק. המחיר כולל קבלת כל האישורים הנדרשים, תשלום אגרות 

וכו'. לא תתקבל שום דרישה של הקבלן לתשלום לפי סעיף זה בתום תקופה של שבועיים מצו 

 התחלת העבודה.
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 עבודות עפר -51.2תת פרק 

 (הכמויותבכתב  51.2כללי )תת פרק  51.02.01

תשומת לב הקבלן מופנית למתואר  בתכניות, בחתכים ובפרטים הטיפוסיים יש לשים לב לסוגי 

המתאר חתכים  2.01העבודות השונות, סדרי הביצוע השונים. תשומת לב מיוחדת יש לתת לגיליון 

 טיפוסיים ופרטי מבנה שונים וההערות הרשומות בגיליון.

 דגשים מיוחדים לעבודות

שהוא בגין נושא  הן, נכללות במחירי היחידה השונים. לא תשולם תוספת מכל סוגת לסוגיכל ההובלו -

 הובלות ומרחקי הובלה.

 כל עודפי החפירה שלא ישמשו לסוגי המילוי השונים, יסולקו מהשטח . -

בכל מחירי היחידה יילקח בחשבון שהם כוללים את כל האגרות לסוגיהן השונים. לא תשולם לקבלן  -

 ות מסוג כלשהו.גין אגרכל תוספת ב

 חפירה העמסה ופינוי פסולת   51.02.02

חומר פסולת וכן כל חומר אחר )שנוצר כתוצאה של פעילותו של הקבלן(, לרבות עודף חומר חפירה/ 

חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י 

ילוק חומר זה הינו באחריותו תרים וסהרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההי

 ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.המלאה והבלעדית של הקבלן, 

על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי 

 הרישיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה.

 בכתב הכמויות( 51.2.001חפירה / חציבה )סעיף  51.02.03

ט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה היא בנוסף לאמור במפר

לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם. כמו כן, כולל סעיף זה חפירה של 

 מסעות קיימות או מדרכות.

 העבודה כוללת גם:

 ם.חפירה בקרקע כלשהי לרבות סלעים, בולדרים, מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה במי תהו -

 חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת ידיים במידת הצורך. -

 חפירה לתעלות ניקוז מעובדות. -

החציבה המבוצעים ע"י עבודות החפירה/חציבה ילוו בפיקוח יועץ קרקע, אשר יאשר את שיפועי  -

 הקבלן.

 רך שמושים שונים.מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך, לצו -

 העמסה ופינוי הפסולת ועודפי חפירה למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות, כולל תשלום אגרות. -

יעה , למניעת פגהקבלן ידאג לגידור זמני ובטיחותי בשפת החציבותבנוסף לאמור במפרט הכללי,  -

 מנפילה מקו דיקור החציבה בקרקע הטבעית )כלול במחיר היחידה(.

 י יפורק רק לאחר השלמת קירות תמך שונים וכלל העבודות באתר.הגידור הזמנ    

לפני פיזור המילויים )בשטחי המילוי( ידאג הקבלן לבצע מידרג של שטחי המילוי למימדי המידרוג  -

 המתוארים בתכניות.
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 י מבנה, יסודות של קירות, משטחי בטון וכו' שבתחום החפירה.פירוק מערכות, חלק -

 חיר היחידה ולא תשולם עבורו תוספת.כל האמור לעיל נכלל במ

 שיטת המדידה: לפי הנפח במ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל.

 בעבודת ידיים בשטח מוגבל חפירה

להיתקל בצורך לבצע עבודת חפירה בעבודת ידיים.  העבודה תתבצע במהלך העבודה עשוי הקבלן 

 כמפורט במפרט הכללי.

 בנפרד עבור עבודה זו והיא תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. לא ישולם

לתשומת לב הקבלן, יתכנו שינויים בשיפוע הדיקור או ביצוע דיקור מדורג )כולל שטחים אופקיים( 

 ספת למחיר היחידה עקב שינוי זה.בחפירה. לא תאושר כל תו

 בכתב הכמויות( 51.2.002הידוק שתית )סעיף  51.02.04

דוק שתית תחתית חפירה או מילוי כמפורט, ועל פי הוראות יועץ הקרקע על הקבלן לבצע הי -

 ס"מ בתחומי המדרכות, שבילים והרחבות 20והמפקח, לעומק 

 השתית.המדידה והתשלום: לפי השטח במ"ר בתחומים בהם יבוצע הידוק 
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 מילוי מובא ומצעים  -51.3תת פרק 

 יות(בכתב הכמו 51.3.001מילוי מובא מחומר נברר )סעיף  51.03.01

המילוי הנברר יהיה מילוי מובא או חומר מקומי גרוס שיעמוד בדרישות  המפרט הכללי  סעיף 

51.04.09.05. 

יהיו הפרשים בגבהים כל המילוי יפוזר ויהודק בשכבות מקבילות ורציפות. יש לדאוג לכך שלא  .א

רציפות לכל ס"מ(. הפיזור וההידוק יבוצע ב  20בין קטעי עבודה סמוכים העולים על שכבה אחת )

 אורך שטח העבודה.

מהצפיפות הכללית לפי  98%ס"מ, מהודקים בהידוק מבוקר של   20מילוי נברר בשכבות של  .ב

 15עלי עוצמה מינימלית של  א.א.ש.ה.ו.  ברטיבות אופטימלית עם מכבשים ויברציונים כבדים ב

 ויברציות לדקה.  1,000טון/מכה ולפחות 

ס"מ  40ם יהיה במכבשים לא ויברציוניים. עד לגובה של הידוק המילוי לאחר הנחת צנרת מי .ג

 מעל הצינור.

על הקבלן לקחת בחשבון את השקיעות הצפויות בכל שטח העבודה, עבור שקיעות הללו לא  .ד

 מכך הינו חומר מילוי.ישולם ותוספת החומר המתבקש 

יצוע דיקור לתשומת לב הקבלן, יתכנו שינויים בשיפוע הדיקור )שיפועים בגמר המילוי( או ב

 מדורג )כולל שטחים אופקיים(. לא תאושר כל תוספת למחיר היחידה עקב שינוי זה.

 המילוי הנברר יהיה ממקור כלשהו ובלבד שתכונות המילוי יענו לדרישות המילוי הנברר. עם .ה

זאת, רשאי הקבלן להתאים את הקרקע מערמות העפר החפור, אותן הוא נדרש למיין ולסלק 

 , ולהתאימם למילוי נברר.51.2.070, 51.1.010כמויות בהתאם לסעיפי ה

התנאי לאישור המילוי הנברר הנ"ל הוא שתכונות המילוי הנברר מהקרקע המקומית יתאימו 

 לדרישות המפורטות במפרט הכללי.

תאמת הקרקע המקומית לדרוג הנדרש למילוי נברר, על הקבלן לגרוס את הקרקע, לצורך ה

ים והרישיונות הנדרשים מהרשויות המוסמכות לגריסה באתר,  או לאחר שישיג את כל האישור

 הובלה לאתר גריסה מורשה כלשהו.

על  מובהר ומודגש בזאת שכל הפעילות הנדרשת לצורך ביצוע הגריסה, הן מעניינו של הקבלן,

אחריותו ועל חשבונו, והקבלן לא יכול לבוא בטענה כלשהי במקרה שלא יקבל את האישורים 

תר או באתר כלשהו, ו/או לא יוכל לעשות שימוש בחומר המקומי למטרות מילוי לגריסה בא

 נברר מסיבה כלשהי.

 בכל מחירי היחידה ילקח בחשבון שהם כוללים את כל האגרות לסוגיהן השונים. לא תשולם

 לקבלן כל תוספת בגין אגרות מסוג כלשהוא.

 

 ושב על פי הפרטים הטיפוסיים.לפי הנפח התיאורטי שבתכניות כאשר הנפח יח מדידה: במ"ק

 תשלום: המחיר כולל אספקה, פיזור, הרטבה והידוק החומר.
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 בכתב הכמויות( 51.3.002מצעים )סעיף  51.03.02

 בתחומי העבודה יבוצעו עבודות מצעים.

 מהצפיפות מוד אאשהו. 100%המצעים יהיו מסוג א' מאבן גרוסה ויהודקו לצפיפות של  -

 ס"מ(. 20ס"מ ועובי מירבי  15בשכבות )עובי מינימלי לשכבה  המצעים יפוזרו יורטבו ויהודקו -

 של המפרט הכללי.   51.05חומרי המצעים יהיו חומרים גרוסים במחצבה ויתאימו לדרישות פרק   -

 של המפרט הכללי ויענו דרישות מצע סוג  א'. 51032אימו לדרישות סעיף חומרי התשתית ית -

 רקע וקונסטרוקטורעובי שכבות המצעים על פי הנחיות יועץ הק -

 מדידה: לפי הנפח במ"ק. 

 תשלום: המחיר כולל את כל האמור לעיל.
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 עבודות שונות    90פרק 
 

 שונות   - 90.9תת פרק 

 

 בכתב הכמויות( 90.9.001) סעיף   TREEPARKER -פתח עץ 90.9.01

ה, מערכת תאים מודולרית לתמיכה בריצוף מרחף. המערכת עמידה לעומסי תנועת רכבים מעלי

ובמקביל גם מאפשרת יצירת בית גידול איכותי לעצים גדולים תחת ריצוף. היא מספקת כלי רב 

 ואידוי מי גשמים.עוצמה לניהול נגר עירוני על ידי לכידה, השהייה 

על כל מרכיביהם וכל הנלווה אליהם כולל מערכת אוורור תת קרקעית לכל  -המערכת כוללת תאים

 וראות היצרן, שכבות חצף, יריעות גיאוטקסטילעץ וההתקנה על פי הנחיות וה

מלבד חפירה, מילוי אדמה גננית, השקיה ומצעים  L4כולל כל השכבות, העבודות והנדרש בפרט 

 ם.מהודקי

ס"מ גדול ממידות המערכת. מרווח זה ימולא לאחר  40ייעשה לרוחב כ - חפירה ופינוי החומר  

  ההתקנה במצע סוג א ויהודק 

 41.1.002במפרט זה )סעיף    41.1.01באדמה גננית מאושרת בגובה על פי פרט וסעיף    הפתחים ימולאו

 בכתב הכמויות( 

 במפרט זה. 51.3.02ים על פי סעיף מילוי והידוק מצע סוג א' לפי מפרט סביב התא

 50ל"ש כל  1.6מ"מ מתווסת עם טפטפות  16שלוחות צנרת טפטוף  -קרקעית  -מערכת השקיה תת

מ"מ, עטוף  60קרקעית כשהן מושחלות בצינור שרשורי מנקז שקוטרו -שקיה תתס"מ. ישמשו לה

בתעלת הגידול בעת מילוי  בשרוול עשוי יחידה אחת שלימה של יריעת סינון מניילון. הצנרת תיפרס

מ"א. וכל המפורט בסעיף   ₪400. מעריך שצריך    25מחיר למ"א     אדמת הגידול לפי הנחיות המתכנן

 ת.. בכתב הכמויו41.2

 .6ונספח  41.3.08מגביל שורשים יבוצע על פי הנחיות חברת גנרון ויצרן המגביל וכל הנדרש בסעיף 

 6נספח  מס'  –, וכל הנדרש במפרט המיוחד B1 מידות, חיבורים והנחיות לפי תוכנית, פרט

 טכנולוגייה גגות ירוקים "  או ש"ע.–תוצרת חברת "גנרון 

 מדידה: מ"ר 

 הצבה במיקום הנדרש, קיבוע ועיגון עפ"י הוראות היצרן, תשלום: כולל אספקה, 

כולל תאים וכל הנלווה אליהם כמו גם מערכת אוורור תת קרקעית לכל עץ וההתקנה, שכבות חצץ, 

 יריעות גיאוטקסטיל וכל הנדרש להתקנה באופן מלא .

 בכתב הכמויות( 90.9.002) סעיף   תעלת ניקוז 90.9.02

 מ"מ. 28/25/10ב סבכות מתכת במידות תעלת ניקוז מבטון יצוק באתר משול

 פרטי והנחיות קונסטרוקטור. על פי -עבודות בטון

ס"מ בין  10התעלה תבוצע בשיפוע על פי תכנית, בגובה משתנה על פי תכנית. עומק מינימאלי 

 מפלס הריצוף לתחתית התעלה.

 ס"מ. 24רוחב חופשי בפנים תעלת הבטון לא יקטן מ 

-90.9.003בסעיפים  במפרט זה )כנדרש    90.9.03עבודות והנדרש בסעיף  ביצוע הסבכות על פי כל ה

 בכתב הכמויות( 90.9.005
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 הסבכות יפולסו לגובה פני הריצוף.

 מדידה: מטר אורך

תשלום: המחיר כולל את כל עבודות הבטון והזיון, עבור הסבכות לכל אורך התעלה, עבודות 

 הקונסטרוקטור. , בפרטיL1המתכת, אספקה, התקנה וכל הנדרש בפרט 

 בכתב הכמויות( 90.9.005-90.9.003) סעיפים   סבכות מתכת 90.9.03

 ם.סבכות מתכת לכיסוי תעלת ניקוז בריצוף ומפלי מים/ ביוב בקירות תומכי

 עבודות מסגרות במפרט זה. 41.1.01כל העבודות ייעשו על פי הדרישות ב סעיף 

 ותכנית. L1, L2, L5מידות על פי פרטים 

מ"מ חתוך בלייזר תוצרת אי אמ שגב  10מברזל מגולוון בעובי  -מסגרות אומן–אלמנט עיצובי  

 תעשיות בע"מ או ש"ע. 

 ברטוב. 0.5-לא יקטן מ –לקה פני לוחות המתכת יהיו בעלי מקדם התנגדות להח

 הברזל יגולוון בגלוון חם וייצבע בתנור .

וצעות בשולי הסבכות בתעלת בגוון זהה לגוון אבני הבזלת המב -גוון : על פי בחירת האדריכל

 ניקוז.

 אין להשאיר פינות או אזורים חדים.

 עיגון אלמנט המתכת לאבני הריצוף/ לקיר תומך על פי פרטי והנחיות קונסטרוקטור  

 הסבכות יפולסו לגובה פני הריצוף.

 מדידה: יחידה
 תשלום: אספקה, התקנה, עיגון וכל הנדרש לביצוע מלא על פי הנדרש.

 בכתב הכמויות( 90.9.008) סעיף   ת ומעקהמדרגות מתכ 90.9.04

 מדרגות

 בכתב הכמויות( 90.9.009) סעיף   ניקוי שכבות ציפוי וכיחול קירות קיימים 90.9.05

 מדרגות
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 מסמך ה' 

 מערכת תוכניות

 אדריכל נוף  

 

 תוכניות קונסטרוקציה

 פיתוחתוכנית פרטי  – 16-73-500

 תוכנית קירות תומכים מבטון מזוין -16-73-500

 

 תוכניות חשמל

 תוכנית שטח חשמל -16

 

כמו כן באחריותו של קבלן המבנים לבצע עבודות ביוב , ניקוז, מים, מיזוג, חשמל הזנה למבנים 

 .מבניםתוכניות אלו יועברו ע"י מנהל הפרויקט לצורך התמצאות תיאום וניהול האתר עם קבלן ה

 

 כל תוכנית או מסמך שיידרשו ויצטרפו במהלך העבודה ויהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה.כמו כן, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 תאריך ק.מ. שם התוכנית מס' התוכנית

 28.7.2019 1:250 תכנית פיתוח כללית 1

 28.7.2019 1:200 תכנית סימון פרטים 2

 28.7.2019 1:100 פרישות קירות 3

 28.7.2019 1:200 תכנית פירוקים 4

 28.7.2019 1:200 תכנית צמחיה 5

 28.7.2019 1:250 תכנית תאום תשתיות 6

   תכנית עבודות עפר 7

2019יולי  משתנה חוברת פרטים   
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 SHAERA  -דק פייבר צמנט -  1נספח מס'
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 שימור והעתקת עצים  –3נספח מס' 

   
 שימור עצים -נוהל עבודה 

 

 כללי: .1

ות, מפקח, אדריכל אישור ותיאום עם פקיד היעראין לכרות/לעקור/להעתיק עצים ללא  .1.1
 הנוף, קק"ל וכל רשות ו/או גורם מוסמך המופקד על הנושא.

 

 גיזום נוף: .2

 יש לבצע גיזומים קלים שתכליתם הרמת נוף וסניטציה. .2.1
 הגיזום צריך להיעשות ע"י איש מקצוע ובעזרת כלים חדים. .2.2
 נקיים מזיזים וכד'.פצעי הגיזום צריכים להיות קטנים ככל שניתן, חלקים ו .2.3
או   Bylatonי הגיזום יש למרוח במשחת עצים שמכילה פונגצידים כדוגמת  את פצע .2.4

Lake Balzam .או שו"ע 
 

 חפירה/חיתוך שורשים: .3

 אין לבצע עבודות חפירה ברדיוס הקטן משלשה מטר מגזע העץ. .3.1
בכל מקרה של חיתוך שורשים החיתוך יתבצע ע"י משור חד תוך הקפדה על פצעים  .3.2

 במחפרון לצורך חישוף השורשים. נקיים וחלקים. ניתן להיעזר
 במידה שנפצעו שורשים במהלך החפירה יש לתקן את החיתוך וליצור פצעים נקיים. .3.3
 את הפצעים יש למרוח במשחת גיזום. .3.4
את השורשים החשופים יש לעטוף ביריעה גיאוטכנית לצורך מניעת התיבשות והגנה  .3.5

 ממגע עם חומרי מליטה וכד'.
 שנחשפו לחה.ש לשמור את סביבת השורשים י .3.6

 

 מילוי: .4

 מטר מגזע העץ. 1 -אין לבצע עבודות מילוי קרקע ו/או מצעים ברדיוס שקטן מ .4.1
 

 גידור וסימון:  .5

יש להציב גדר במרחק שלא יקטן משלשה מטר מגזע העץ על מנת  למנוע תנועה של כלים  .5.1
 באזור זה.

 לשימור".יש להתקין על הגדר שילוט: "עץ מוגן  .5.2
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 יםהעתקת עצ -נוהל עבודה 

 

 כללי: .1

אין לכרות/לעקור/להעתיק עצים ללא אישור ותיאום עם פקיד היערות, מפקח, אדריכל  .1.1
 הנוף, קק"ל וכל רשות ו/או גורם מוסמך המופקד על הנושא.

העתקת העצים תבוצע באמצעות בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים בעבודה מסוג זה, בעלי  .1.2
יש לקבל אישור בכתב כנדרש ממשרד החקלאות. טרם תחילת העבודה תעודות 

 מהמפקח לגבי כישורי אנשי המקצוע.
 העצים המועתקים יינטעו עפ"י תכניות שיסופקו ע"י אדריכל הנוף של הפרויקט. .1.3
 בזמן ההעתקה יבוצע פיקוח צמוד של המפקח. .1.4

 

 לוח זמנים לביצוע: .2

כל שלבי ההכנה, הביצוע והטיפול בעץ  העתקת עצים בוגרים מותנית בהקפדה יתרה על .2.1
 ר ההעתקה ועד לקליטה והתבססות.לאח

 העונות המועדפות להעתקה מוצלחת הן: .2.2
 נשירים. –פברואר -ינואר .2.3
 עד.-ירוקי –אפריל -מרץ .2.4
יש לעשות כל מאמץ לבצע העתקות עצים במועדים אלה. ביצוע העתקה שחורגת  .2.5

 ממועדים אלו מחייבת אישור המפקח.
 

 ה מוקדמות: חפירה והשקיה:עבודות הכנ .3

צדדיו במרחק   3ס"מ שתקיף את העץ מ    40באמצעות תעלת "ח" בעומק    יש להכין גומה .3.1
 מ' משולי הגזע. 1.5של 

מ"ק,  3השקיות. השקיה ראשונה בכמות של לא פחות מ  3-4לכל עץ מועתק יש לבצע  .3.2
 מ"ק. 1.5כל שאר ההשקיות בכמות של 

 ימים. 10 –יה מרווח הזמן בין מחזורי ההשקיה יה .3.3
 ס"מ. 20גזם בעובי של  האזור המושקה יחופה ברסק  .3.4

 

 גיזום: .4

 ימים קודם להעתקה. 2גיזום הנוף יעשה עד  .4.1
מבנה נוף העץ יישאר מלא ויכלול את הגזע, את הענפים הראשיים והמשניים )יש לגזום  .4.2

הגזעים. יש מנוף העץ בהתאם להנחיית המפקח(. בכל מצב לא ייגזם הגזע, או  1/3-1/2
 ראשוניים.להקפיד על הותרת ויוותרו ענפי השלד ה

 ענף מסוים או בולט משלד העץ יישאר לצורך קשירה לניתוק הגוש והנפה. .4.3
 במידה והענף נפגע או לצרכי עיצוב יוסר החלק הבולט עם תום עבודות השתילה. .4.4
ות אחרת ס"מ. במקרים מיוחדים שאין אפשר  7.5קוטר הענפים שיש לגזום לא יעלה על   .4.5

 תיו.יש להתייעץ עם המפקח ולפעול על פי הנחיו
 אין לגזום ענפים דקים הנושאים עלים וממוקמים בחלקו הפנימי של העץ. .4.6
ס"מ על צידו הצפוני של העץ לפני הוצאתו, כדי שיהיה ברור   5יש לסמן כתם צבע בקוטר   .4.7

 כלפי איזה כיוון יש לנטוע את העץ.
 יזים, חידוש חתך בענפים שנקרעו.יש לבצע גיזומי סניטציה, הסרת ז .4.8
 ם העץ תוך התחשבות והקפדה על עיצוב ושיווי משקל של נוף העץ.יש לבצע את גיזו .4.9

 
חתכי הגיזום יהיו חלקים, שלמים בשוליהם ובעלי שטח פנים מינימאלי )גיזום בחתך  .4.10

 אופקי(.
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או    Bylaton מ"מ, במשחה מסוג    1-ס"מ ומעלה ימרחו בשכבה עבה, כ 5חתכים בקוטר   .4.11
Lake Balzam   המשחה ביום שלאחר הגיזום. במקרה ,  או ש"ע מאושר. יש למרוח את

 שהמשחה נפגעה/נסדקה יש לחדש את מריחת המשחה.
מיד עם   במידת הצורך ועפ"י הנחיית המפקח, יש לרסס את הגזע והענפים בתרסיס לובן .4.12

גמר הגיזום ומריחת הפצעים, באופן שיכסה את הגזע וענפיו לחלוטין כדי למנוע מכות 
 היצרן. שמש. ריכוז התרסיס בהתאם להוראות

 

 הוצאת העץ ומערכת השורשים: .5

 קוטר גוש השורשים: .5.1
קוטר גוש השורשים יהיה בהתאם לגורמים הבאים: קוטר הגזע, העונה, סוג  .5.1.1

 הקרקע וגודל העץ.
 לגרום כל נזק לקליפת הגזע או לענפים במשך ביצוע העבודה.אין  .5.1.2
 על הקבלן לנקוט משנה זהירות לא לשבור חלקים מענפי השלד של העץ. .5.1.3
הקבלן לשמור ולהימנע משבירה, היתקלות, זריקה, הפלה, או כל פעולה  על .5.1.4

 אחרת העלולה לגרום נזק באופן כלשהו לשלמות גוש השורשים.
גדול יותר ביחס ישיר  לסמיכות ההעתקה לתקופת קוטר גוש השורשים יהיה  .5.1.5

 הקיץ, לאדמה קלה, לגזעים עבים, ולעצים גדולים.
 40ראש ובראשונה על קוטר הגזע אשר ימדד קוטר גוש השורשים יהיה מבוסס ב .5.1.6

 מ'. 2-ס"מ מפני הקרקע, ובכל מקרה לא יהיה קטן מ
 קוטר בית השורשים ביחס לקוטר הגזע: -טבלה  .5.1.7

 גוש השורשים קוטר קוטר הגזע

 מ' 2.0 ס"מ 15
 מ' 2.5 ס"מ 16-25
 מ' 2.7 ס"מ 26-40

 מ' 2.8-3 ס"מ ומעלה 41
 

 
 חפירת גוש השורשים: .5.2

מ' מצוואר השורש )האזור הנמוך ביותר  1.5חל במרחק מינימאלי של החפירה ת .5.2.1
 בגזע.

עבודת יתדות בולטות מסביב לגזע. הסימון יעשה לפני  4-גבול החפירה יסומן ב .5.2.2
 החפירה.

ס"מ  2.5X2.5לצורך בקרה על מידות הגוש יוכן מקל סימון מעץ בחתך של  .5.2.3
 ס"מ. 25ס"מ ועליו יסומנו בבירור שנתות כל  150ובאורך של 

 ס"מ. 75פאות הגוש יחתכו באמצעות סכין חיתוך לעומק מינימאלי של  .5.2.4
חפר. לאחר חיתוך השורשים תחל חפירת הגוש ע"י טרקטור עם כף מחפרון או מ .5.2.5

החפירה תעשה בזהירות בניצב לגוש, בהדרגה מסביב לגזע העץ בכל היקפו ללא 
ראשיים ע"י הקטנת המרחק מקו חיתוך השורשים. אין לבצע חיתוך שורשים 

 משיכה או קריעה אלא באמצעות משור שרשרת בלבד.
החפירה תתבצע לעומק עד לחשיפה מלאה וברורה של כל מערכת השורשים  .5.2.6

 ס"מ מתחת לבסיסה ומכל צדי גוש השורשים. 30ת העליונה, בתוספ
אם תידרש הקטנת הגוש למידותיו הסופיות, זו תעשה בשלב נפרד ועם תום  .5.2.7

קטנה זו תכלול חיתוך שורשים עיקריים מעובים ושבירה החפירה מסביב לעץ. ה
מ"מ והבולטים משולי הגוש,   10-זהירה של שולי הגוש. שורשים שקוטרם פחות מ

 לא יוסרו.
טנת הגוש לא תהיה בהכרח סימטרית ותתחשב בהתפתחות הטבעית של הק .5.2.8

מערכת השורשים. בחלקים עשירים וצפופים מותרת נגיסה גדולה יותר מהגוש. 
 1/3קים דלילים בשורשים יושארו כפי שהם. השינויים לכל צד לא יעלו על חל

 ממידות הגוש הנדרשות.
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 גובה הגוש: .5.3

ע לכל עץ בנפרד בשלב בו דפנות הגוש חתוכים גובהו של גוש השורשים הרצוי ייקב .5.3.1
 וגלויים.

גובה הגוש ייקבע לפי התפרשות השורשים לעומק בחתך הנראה לעין כך שבעת  .5.3.2
 א כל מסת השורשים העליונה העיקרית, עם הקרקע.החפירה תוצ

 75-80במקרה שיהיה לעץ שורש ראשי, אחד או יותר, גובה הגוש לא יעלה על  .5.3.3
 ה יותר מקצותיו.ס"מ ומרכזו יהיה גבו

בקרקעות קלות ובינוניות יש להעמיק את החפירה לקבלת מלוא גוש השורשים,  .5.3.4
 מ'. 1-אך לא יותר מ

 , יש לחפור את הגוש בשלמותו עד לשכבת הסלע.כאשר העץ גדל בשכבה סלעית .5.3.5
 

 ניתוק גוש השורשים מהקרקע: .5.4
 .ניתוק השורשים יעשה בהדרגה ע"י חפירה מתחת לגוש עד לניתוקו המלא .5.4.1
 החפירה הנ"ל תתבצע באמצעות באגר עם כף ו/או "שופל". .5.4.2
בעצים הגדלים על שכבת סלע, ינותק גוש השורשים ע"י חפירה בכף באגר במספר  .5.4.3

ת מתחת לגוש ומשיכתו אל גוף הכלי עד לניתוקו המלא או לחילופין דחיפה נקודו
ערכת זהירה של הגוש ע"י הכף הקדמית. בגושים גדולים וכבדים או במקרה של מ

שורשים מעמיקה יעשה שימוש בשופל או בבאגר בלבד.  עזרה בניתוק הגוש 
פה נלקחו באמצעות המנוף תותר ובתנאי שנקודת הקשירה לענפים והנזק לקלי

בחשבון מראש בעבודות הגיזום המכינות ושניתן לכך היתר מהמפקח לכל עץ ועץ 
 בנפרד.

 לשבור או לכרסם את גוש השורשים.יש להקפיד בכל מהלך הניתוק שלא לזעזע,   .5.4.4
במקרה של היתקלות בשורש שיפודי או בשורשים מעוצים ועבים שהשתרשו  .5.4.5

שרשרת מתחת  לגוש אנכית, יש לחשפם במלואם ולחתוך אותם במשור 
 השורשים העיקרי.

עץ שהתגלו בו שורשים שיפודיים כמתואר לעיל, יסומן גזעו בסרט צהוב שרוחבו  .5.4.6
רט יעשה בכל מצב בו זועזע הגוש בחוזקה, התפרק, הוצא ס"מ. סימון זהה בס 5

 עם מעט מאוד שורשים, בכל שלב משלבי העבודה.
 

 הרמה והנפת העץ ממקומו: .6

 ורמו ויונפו רק לאחר ניתוקו המלא.העץ וגוש השורשים י .6.1
הנפת הגוש תיעשה ע"י קשירת הגזע בבסיס ענפי השלד שיועדו לכך מראש וברצועות  .6.2

צמיגי רכב בכדי למנוע  2-3לפחות.  מתחת לרצועות יש להניח ס"מ  10רחבות, של 
 התקלפות או קריעה של קליפת הגזע.

ר הנשיאה של המנוף יותאם הרמת הגוש תבוצע ע"י משאית מנוף עם פלטפורמה. כוש .6.3
 למשקל הגוש והעץ ולמרחק שבין מיקום המשאית לבור הנטיעה ו/או הנפתו ממקומו.

גבי משאית עם פלטפורמה ובסיס שורשיו יהיה מונח באופן העץ המונף יונח בזהירות על   .6.4
 יציב על גבי הפלטפורמה. אין להפיל את הגוש או לזעזעו.

 הובלה: .7

 מ'( באמצעות כף של טרקטור. 500וב )עד ניתן להעביר עצים לאתר קר .7.1
מסלול ההובלה ייבחן מראש כדי לוודא שאין מכשולים כמו חוטי חשמל, רוחב מתאים  .7.2

וכדומה.  המסלול שיבחר ליציאה המאתר יהיה חלק ככל האפשר ועם מינימום בורות 
 ומהמורות כדי למנוע זעזוע של גוש השורשים. המסלול יבחן ויאושר על ידי המפקח.

מ' תבוצע בעזרת משאית חסרת  500-הובלת העצים המועתקים אל אתרים רחוקים מ .7.3
ים מן המשאית ולפריקתם בבורות דפנות המצוידת במנוף. המנוף ישמש להרמת העצ

 העצים שהוכנו מראש.
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 לוח זמנים מעקירה לנטיעה: .8

 שעות. לא יבוצע חיתוך וחפירה מסביב 6-מעקירת הגוש לנטיעתו לא יחלפו יותר מ .8.1
 לגושים ולא יועקתו עצים שלא ישתלו בו ביום שבו נעקרו.

ה, כיסוי מלא עד במקרה של תקלה בלוח זמנים הנדרש יכוסו גושי השורשים בשק יוט .8.2
 לקרקע ויורטבו פעמיים ביום.

 

 בור הנטיעה: .9

 בורות הנטיעה יוכנו מראש, לפני הגעת העצים אל אתר ההעתקה. .9.1
 ס"מ. גודל הבור יותאם לגודל גוש העץ המועתק.   80-100מ' ועומקו    3-4קוטר הבור יהיה   .9.2
 ס"מ מקוטר גוש השורשים. 50-בכל מקרה גודל הבור יהיה גדול ב .9.3
להשתמש בקרקע מקומית למילוי חוזר של בור הנטיעה, בתנאי שנחפרה ואינה יש  .9.4

אבנים מהנפח הכולל של הקרקע והאבנים אינן עולות על גודל של  15%-כוללת יותר מ
 ס"מ. 5

קרקע שהוצאה מהבור אינה מתאימה יש למלא את הבור בקרקע מקומית אם ה .9.5
 קע.מהסביבה. זאת לאחר אישור המפקח לטיב ותכונות הקר

 

 השקיה במשך ביצוע הנטיעה: .10

יש להכין מקור מים זמין בלחץ ובספיקה גבוהים. כל ההכנות להשקיית העצים  .10.1
 תושלמנה לפני הבאת העץ לשטח.

 העמיד מכלית מים עפ"י קצב שתילת העצים.אם אין מקור מים זמין יש ל .10.2
 

 הנטיעה: .11

דמה יבוצע יש למלא את בור הנטיעה במים ולבצע שתילה ברטוב כאשר מילוי הא .11.1
בהדרגה.  תינתן תוספת מים ככל שיידרש עד שהאדמה תנחת באופן שווה ותמלא את 

 כל החללים שבין השורשים למניעת "כיסי אוויר".
 טיעה לאחר שנקשר ברצועות רחבות כנדרש.יש להוריד את העץ אל בור הנ .11.2
 ס"מ מעל לפני הקרקע הסופיים באתר הנטיעה. 20-גובה צוואר השורש יהיה כ .11.3
עץ יונח כך שצדו הצפוני המקורי פונה צפונה באתר ההעתקה, בהתאם למסומן על ה .11.4

 הגזע.
לאחר מילוי הבור עד למחציתו יש לפזר קומפוסט ודשן בשחרור מבוקר  בשולי הגוש.  .11.5

ק"ג לעץ  ובקומפוסט   1או ש"ע מאושר לפי    Starter Multicoteש להשתמש בדשן מסוג  י
 ץ. ליטר לע 25בשל ממקור מאושר לפי 

ס"מ מפני הקרקע הטבעיים באתר, אך בכל   10-מילוי הבור בקרקע ייעשה בתוספת של כ .11.6
 מקרה אין לכסות את צוואר השורש.

 

 השקיה לאחר הנטיעה: .12

ליצור גומה רחבה מסביב לבור השתילה ולהשקות את העץ יומיים לאחר הנטיעה יש  .12.1
 קוב. 1.5בכמות של 

תבוצע מיד עם השלמת העתקת העץ.  ייפרשו הסדרת מערכת השקיה קבועה ע"י טפטוף   .12.2
ס"מ  60-80ס"מ ו  30-40( מסביב לגזע במרחק של 16/2.3/0.30שני מעגלי טפטוף )

 בהתאמה מצוואר השורש.
קוב לחודש, בתדירות של אחת  1.5העצים בכמות של  שנים יושקו 3בהמשך ולמשך  .12.3

 לשבוע עד שבועיים, בשנה השלישית אחת לשבועיים עד חודש.
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ות המים ותדירות ההשקיה יקבעו סופית לפי סוג הקרקע, העונה ומידת הרטיבות כמ .12.4
 בקרקע.

מ' לפחות.  יש  1רטיבות הקרקע תיבדק מפעם לפעם ע"י החדרת מוט ברזל לעומק של  .12.5
 ע ממצב של חוסר אוורור כתוצאה מעודף השקיה.להימנ

 

 חיפוי סביבת העץ בחומר חיפוי .13

ס"מ לפחות. יש לחדש את שכבת  20כבה של האזור המושקה יחופה ברסק גזם בש .13.1
מהכמות המקורית. יש להמשיך בחידוש  30%חודשים עד לכמות של  6-החיפוי אחת ל

 החיפוי במשך השנה הראשונה לאחר העתקת העץ.
מ'  1יבוצע מיד לאחר ההשקיה הראשונה. פיזור חומר החיפוי יהיה ברדיוס של  החיפוי .13.2

 מהגזע.
 

 תיקוני גיזום: .14

סימן לפגיעה בגוש השורשים ו/או לחיתוך שורשים שיפודיים  –בסרט צהוב עץ שסומן  .14.1
מנוף העץ.  פצעי הגיזום ימרחו במשחה כנדרש.  1/3זרועותיו ייגזמו מחדש לכדי  –

 וצעו מיד לאחר פיזור חומר החיפוי.תיקוני הגיזום יב
 

 פיקוח ודיווח .15

 העצים.אחת לחודש יתקיים סיור לבחינת הקליטה וההתבססות של  .15.1
 בסיור ישתתפו: הנהלת הפרויקט, אדריכל נוף/אגרונום, קבלן הביצוע. .15.2

 
 אחריות ואחזקה: .16

יש לטפל בעצים המועתקים במשך שנה אחת עד לקליטה והתבססות. הטיפול כולל:  .16.1
גיזום, השלמות חיפוי, עקירת עצים שהתייבשו, נטיעת עצים צעירים במקומם  השקיה,

 וכד'.
 

 אזהרה: .17

והענפים. אין לשבור  העבודות, ללא יוצא מהכלל, אסור לפגוע בקליפת הגזעבכל מהלך  .17.1
חלקים משלד העץ, אין לשבור, לזעזע, להפיל, להטיח או לפגוע בדרך כלשהיא בשלמות 

 על מילוי הוראות מפרט זה.גוש השורשים. יש להקפיד 
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 מגביל שורשים  - 4נספח מס' 

                                                                                                                  
 מגביל השורשים רוטקנטרול 

 הגדרה במכרזים, כתבי כמויות ובמפרט הטכני המיוחד.
 

 כתב הכמויות:               
 חיץ אנכי לאורך עצים ותשתיות, ישר או אמורפי או היקפי במידות חריגות: 

ס"מ נא בדקו  200)לגובה  ס"מ 140 ס"מ / 100ס"מ /  70ס"מ /  50 יש לבחור את גובה המגביל:  ⋆
 איתנו(.  

 
 מגביל עגול או מרובע: 

 "מרובע" או "קוטר" בהתאם לנדרש. -יש לציין את סוג המגביל⋆ 
 יש לציין את מידות המגביל הנדרש ובהתאם למידות הקיימות הבאות: ⋆
 )קוטר בס"מ( 280•  200•  155•  125•  100•  90•  80•  70•  60ם: מגבילים עגולי    
 )אורך צלע בס"מ( 220•  160•  125•  100•  80•  70•  60מגבילים מרובעים:     
ס"מ נא בדקו  200)לגובה  ס"מ 140 ס"מ / 100"מ / ס 70ס"מ /  50 יש לבחור את גובה המגביל:  ⋆

 איתנו(.  
 
 המגביל במפרט הטכני המיוחד: הגדרת                
 . אופן ההתקנה:1

המגביל יותקן בתעלה כחיץ אנכי בין עצים לבין תשתיות או אופקי מעל לתשתיות או בבור השתילה 
 כחיץ היקפי סביב

 הכל לפי פרט המגביל והוראות היצרן.  -עצים
 
 . חיבור קצוות )בהתאם להוראות היצרן(: 2

ס"מ בחיבור הקצוות תוך הקפדה על הצמדתם בעת מילוי הבור   80  -ס"מ  120אפשרות א': חפיפה של  
 או התעלה.

 אורך החפיפה יהיה כמופיע בטבלה בהוראות ההתקנה של היצרן.
חיבור באמצעות תפירה ע"י היצרן או סרטי הדבקה שיסופקו -אפשרות ב': לפי הוראות היצרן בלבד

 על גבי המגביל. 
 

מחיר  כמות יח'  תיאור                             סעיף        
 יח'

 סה"כ

41.00.0 
 

 

 
 
 

 מגביל שורשים "גנרון רוטקנטרול" תוצרת דופון או שו"ע, 

פרופילן אפורה/ירוקה . ...ס"מ, עשוי מיריעת פולי⋆גובה....
מיוצרת מסיבים לא ארוגים מחוברים ביניהם בחום. המגביל עמיד 

לפי -. ההתקנהDIN 4062לפי התקן הבינלאומי  לחדירת שורשים
הוראות היצרן, בכל צורה שתידרש לפי תנאי השטח ולפי פרט 

 ( 04-9841572,050-5321705המגביל. )גנרון, טל.: 

 
 
 
 
 
 

 מ"א

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

מחיר   כמות יח'  תיאור                             סעיף        
 יח'

 סה"כ

41.00.0 
 

 

 
 

תוצרת דופון או שו"ע,  "גנרון רוטקנטרול" שורשיםמגביל 

...ס"מ, עשוי מיריעת ⋆...ס"מ, גובה...⋆מרובע/קוטר...
פוליפרופילן אפורה/ירוקה מיוצרת מסיבים לא ארוגים מחוברים 

לפי התקן  ביניהם בחום. המגביל עמיד לחדירת שורשים
 .DIN 4062הבינלאומי 

ידרש לפי תנאי השטח לפי הוראות היצרן, בכל צורה שת-ההתקנה
 120 –ס"מ  80קצוות בחפיפה של ולפי פרט המגביל כולל חיבור 

 ס"מ כמתואר בטבלה בהוראות .
 ( 04-9841572,050-5321705)גנרון, טל.: 

 
 
 
 
 
 יח'  
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 . אופן המדידה: 3
 אורך החיץ במ"א. לפי   -חיץ אנכי 

 לפי יח' קומפ'.  -מגביל עגול או מרובע 
 
 . התמורה: 4

ל. לא תשולם תוספת עבור החפיפה תכלול את אספקת המגביל וכל העבודות הדרושות להתקנתו כנ"
 בחיבורים.  

 
 נתונים טכניים

 ערך תקן/שיטת בדיקה תכונות/בדיקות

 גר' / מ"ר EN ISO 9864 325 משקל
 ורירוק/אפ  צבע
 מ"מ  EN ISO 9863-1 0.8 עובי

 EN ISO 10319 22kN/m חוזק למתיחה 
 ISO/EN 12236 3500 N התנגדות לחדירה

 ק"ג ASTM D4533-91 60 חוזק לקריעה
 מלאה EN 12225  התנגדות למיקרואורגניזם

 מלאה PrEN ISO 13438 התנגדות לחמצון
 לאהמ EN 140309 התנגדות לכימיקלים חומצות ובסיסים

 בלתי חדיר DIN 4062    חדירת שורשים
 מ"מ 16  /    מ"מ  DIN 918    /    ISO EN918  15    התנגדות לנקירה

 מ"מ EN ISO 13433 12  התנגדות לנקירה  
   EN ISO 10319 50% התארכות מקסימלית

 חודשים uv  3עמידות לקרינת 
  

 בדיקות ותקנים:
 : עמידות מלאה SIA 280התקן השוויצרי -חדירת שורשים
 : עמידות מלאה DIN 4062התקן הגרמני הבינלאומי -חדירת שורשים
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    TREME-Xבמבוק   - 5נספח מס' 
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  TREE PARKER -6נספח מס' 

 

21/05/2018 
 מפרט טכני מיוחד 

TREE PARKER   –   טרי פארקר 
 יצרן:

GreenMax 
De Morgenstond 14 

Dinther-5473 HG Heeswijk-NL 
The Netherlands 
Tel. 0031 413 294447 Fax. 0031 413 294286 
www.greenmax.eu 

 
 

 מבוא .1
 

מערכת תאים מודולרית לתמיכה בריצוף מרחף. המערכת עמידה לעומסי תנועת רכבים מעליה,        
יצירת בית גידול איכותי לעצים גדולים תחת ריצוף. בנוסף, היא מספקת ובמקביל גם מאפשרת   

 כלי רב עוצמה לניהול נגר עירוני על ידי לכידה, השהייה ואידוי מי גשמים. 
 

 יחיד.   TREE PARKERוון לתא המונח "תא" מגדיר ומכ
 מודולריות, מבניות. TREE PARKERהמונח "תאים" מגדיר ומכוון למערכות   1.1
יהיה יחידה מבנית עצמאית מכל התאים הסמוכים לו, לצורך הכלת תשתיות כל תא   1.2

 ואביזרים שונים באתר כמו גם  
 לצורך תיקונים עתידיים.   
 ים בעיר ולניהול נגר עירוני.לצורך גידול עצים בריא התאים מיועדים  1.3
משים טון למ"ר כאשר משת 42-55טון לסרן,  15התאים יהיו מסוגלים לתמוך בעומסים עד   1.4

 בהם בשילוב עם   
 מפרטי ריצוף ומדרכה של היצרן עבור עומסים גדולים.   
 התאים יהיו פתוחים בצירים האנכיים והאופקיים וללא כל מחיצות פנים.  1.5
ים לספק נפח רציף ומתמשך של אדמת נטיעה שאינה מעכבת או מונעת יהיו מסוגל התאים  1.6

 את הפעולות הבאות:
 אדמת נטיעה. הכנסה ופיזור מגוון סוגי  1.6.1
 הידוק אדמת הגידול תוך כדי הליכה ודריכה.  1.6.2
 בדיקות דחיסה של אדמת השתילה בעת מילוי התאים.  1.6.3
 תנועה וצמיחת שורשים לכל כיוון.  1.6.4
 תנועת מים חופשית בתוך נפח הקרקע, כולל תנועה נימית לרוחב התאים.  1.6.5
תחת לתאים )במצבים התקנה ותחזוקה של תשתיות הנמצאים בתוך, סמוך או מ  1.6.7

 מסוימים יתכן צורך 
 בפירוק תאים(          

 
 

        
 

http://www.greenmax.eu/
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 אישור דוגמאות ולוחות זמנים  .2
 

יום לפני תחילת העבודה, אישורים להיותו מתקין   45הקבלן המבצע לספק למתכנן לא יאוחר מ  על  
  הוסמך

 טכניים של הציודע"י היצרן ואת כל המפרטים והנתונים ה TREE PARKERלבצע התקנת תאי 
 .TREE PARKERוהאביזרים הנלווים אותם הוא מתכנן לספק בהתקנת תאי 

יום לפני  45הדוגמאות ולוחות הזמנים הבאים, לא יאוחר מ  הקבלן המבצע ימסור למתכנן את
 :תחילת העבודה

 TREE PARKERוגמא שלימה של תא ד  2.1
 4Aדל בגו -היריעות השונות כולל יריעות רוטקונטרול   2.2
 בגודל לוח שלם –להכוונת שורשים  TRGתוחמי   2.3
 ומכסה מסורג ייעודיים Tס"מ אורך, כולל מחבר  50צינור  –מאווררי שורשים   2.4
דוגמאות של כל שאר המרכיבים שצוינו במפרט ושנחוצים לביצוע המערכת ושיידרשו ע"י   2.5

 המתכנן 
 

 לוחות זמנים 
בודה, לוח זמנים מפורט לשלבי העבודה לתיאום עם כל בעלי ש להכין לפני תחילת העי  2.6

 המקצוע האחרים 
 TREEהמעורבים בפרויקט. לתזמן ולתאם את כל התקנת התשתיות לפני תחילת התקנת תאי          

PARKER . 
לאחר סיום כל העבודות האחרות  TREE PARKERהיכן שניתן, לתזמן את התקנת תאי   2.7

 בשטח.  
כנדרש ע"י יצרן התאים, על כל הציוד והמרכיבים הקשורים בהתקנה כל העת  יש להגן  2.8

 ובמיוחד על כל 
 שהותקנו כבר, במידה שעדיין נמשכת עבודת אחרים באתר.              

 
 
 סדר ההתקנה: .3

 
 ההתקנה.כל העבודות יבוצעו לפי הוראות היצרן ופרטי 

 
 חפירת תוואי העבודה  3.1

המתאים לתאים ובתוספת הנדרשת עבור שכבות סימון וחפירת התוואי לעומק   3.1.1
 האגרגטים, ריצופים, 

ס"מ לצורך  40 - 30או אספלט. יש לוודא הרחבת החפירה מעבר לתוואי התאים ב     
 מרחב עבודה 

 ומקום לחומר מילוי/מצע מהודק.    
 95%לצפיפות של ק"ג  500הדק אדמה נייד במשקל עד הידוק השתית באמצעות מ  3.1.2

  לפי סטנדרט
 .  ASTM D698פרוקטור    

/ בונטק או שו"ע מעל השתית  77DuPont Typarטכניות מסוג -פריסת יריעות גיאו  3.1.3
 המהודקת ולפי  

 מפרט היצרן.   
 / בונטק או שו"ע 77DuPont Typarיריעה גיאוטקסטיל מסוג   3.2

קת, האגרגטים שמעל לשתית המהוד קרקע ולסינון ויצירת חיץ להפרדת שכבתיריעה לייצוב  
ובנוסף, לכיסוי הסיפון       העליון והפרדתו משכבת האגרגטים העליונה תוך סינון מי גשמים 

גר' למ"ר או אחר )באישור המתכנן(, לא ארוגה, מסיבי  260היריעה במשקל  והשקיה מטה.
לעבודות עפר  CE ה לזה. היריעה נושאת את כל תקניפוליפרופילן, המחוברים בחום ז

 ותשתית.
 

 התקנה:אופן ה
יישום היריעה על השתית בסיום ההידוק ולפני פיזור שכבת האגרגטים התחתונה. היריעה תבלוט    

ס"מ מעבר גבולות שכבת האגרגטים המתוכננת, לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה. חיבור  15
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ס"מ לפחות. בהתקנה עילית תכסה היריעה את סיפון התאים ואת  45קצוות: חפיפת קצוות של 
 המהודקת סביבם עד לדפנות הבור, כולל כיסוי הדפנות עצמן לפי פרט ההתקנה. המילוי אדמת
                 

                        

 
 נתונים טכניים                                                                          

 
 אופן המדידה והתמורה:

בוצע בפועל במ"ר כולל את אספקת היריעה וכל העבודות הדרושות )אופקי ו/או אנכי( מלפי שטח 
  הוראות היצרן ופרט ההתקנה. לא תשולם תוספת עבור החפיפה בחיבורים. להתקנתה לפי

 
 
 אגרגט גירי דולמיטי גס רב גרגרי  .4

 
רגט ישמש לחומר המבנה ישמש שכבת הבסיס התחתית בבית הגידול, על השתית המהודקת. האג     

. האגרגט יפוזר על 25/5בדרוג של   3הבסיס הנושאת שמתחת התאים, ידורג לפי ת"י  לשכבת
ס"מ מעבר קווי   15ס"מ, כולל    10בשכבה בעובי סופי של    77קרקעית הערוגה, על גבי יריעת הטייפר  

 ASTM D698לפי סטנדרט פרוקטור  95%ת התאים, ויהודק לצפיפות של גבולו
 

  אופן המדידה והתמורה:
 "ק מבוצע בפועל. לפי מ

 
 
 

 ערך תקן/שיטת בדיקה יח' תכונות/בדיקות
 פוליפרופילן     עשויה היריעה החומר ממנו

למערכות סינון  CEתו תקן אירופאי 
 ייצוב והפרדה בקרקע

  0799-CPD-12 יש 

 עונה על הדרישות     FLLדרישות מכון 
 תואם DIN 4095   תקן ניקוז גרמני

 יש DIN EN 13252   תקן הניקוז האירופאי
 יש DIN EN 13967   תקן איטום אירופאי

 EN 9864 260 מ"רלגר'  משקל
 EN 964-1 0.65 מ"מ עובי
 אפור     צבע

 kN/m EN ISO 10319 20 חוזק למתיחה
 CBR N EN ISO 12236 2900התנגדות לחדירה 
 EN 918 225 מ"מ התנגדות לנקירה

 EN ISO 10319 70% %  התארכות
 µm EN ISO 12956 75 גודל חור

 BS 6906-3 75  /שנ'²מליטר  מ"מ 100מעבר מים תחת עומד 
 EN 14030  % 100 עמידות לכימיקלים

 EN 12225  % 100 עמידות למיקרואורגניזם
 מלאה     עמידות לחומצות ובסיסים טבעיים

 עמידות לחמצון 
EN ISO 

13438 
 % 100 

 שנה 100מעל  CEתקן  שנים אורך חיים משוער בקרקע
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  Tree Parker. תאי 5
 

          
 

טון למ"ר ובהתאמה   42  -  55טון לסרן,    15  -התא יהיה מאושר לדרישות תקני העמסת רכבים     5.1
 לתקן  

 , בהתאם למפרט הריצוף של היצרן.AASHTO HS-20האמריקאי           
 60ס"מ, רוחב  60ין וניתן למחזור. אורכו התא מיוצר מיציקת פוליפרופילן ופיברגלס משורי  5.2

 ס"מ וגובה
 ס"מ כשהגובה שיבוצע יהיה לפי הגדרת המתכנן. 150 –ס"מ  20          

מ"מ וחלקו   106עמודי נשיאה שקוטרם    4הבסיס,    -חלקים: חלקו התחתון    7  –התא מורכב מ     5.3
  –העליון 
הסורג שבמרכזו. התאים יחוברו בצמוד וינעלו מ"מ, שיותקן על העמודים ו  58שגובהו  הסיפון         

 ביניהם או 
 ס"מ ביניהם. 7שיוצבו במרווחים של עד        

 מטר.    5ההתקנה תהיה אפשרית בקווים ישרים, בכיוונים משתנים ואף ברדיוסים של עד   5.4
גודל התא או קבוצת תאים שיקראו מערכת, יהיו פתוחים בכל המישורים ולכל אורכם ובכל   5.5

 שטח וללא כל 
 ם למנוע או להקשות את ביצועם של סעיפים אלה:ומחיצות כלשהן אשר עלולי דפנות       
הכנסת אדמת גידול בשפיכה חופשית מלמעלה ואפשרות להליכה חופשית בכל שטח   5.5.1       

 בית הגידול 
 (.Mpa 1-1.5גליים ל להידוק רגלי בלבד של האדמה. )אדמת הגידול תהודק בר                 

בחלקם העליון של התאים יישאר חלל ריק לאוורור וליצירת חיץ להרחקת השורשים   5.5.2          
 מהריצוף.

 . תנועה וצימוח חופשי של שורשים לכל הכיוונים.   5.5.3              
 הכיוונים.תנועה חופשית של מים כולל הולכה נימית אל מחוץ לתאים לכל   5.5.4          
 ס"מ ברציפות לאורכם ולרוחבם של התאים.  30-35התקנת תשתיות ברוחב של   5.5.5          
 גישה לטיפול בתשתיות בתוך, לצדי ומתחת לתאים.  5.5.6       

 
 שלבי התקנת התאים:

חפירת התוואי לעומק המתאים לתאים ובתוספת הנדרשת עבור שכבות האגרגטים,  .א
ס"מ סביב התאים לצורך  40 - 30החפירה ב ומה. יש לוודא הרחבת ריצופים, אספלט וכד

 מרחב עבודה ומקום לחומר מילוי/מצע מהודק.
לפי  95%לצפיפות של ק"ג  500הידוק השתית באמצעות מהדק אדמה נייד במשקל עד  .ב

  ASTM D698סטנדרט פרוקטור 
 טכניות מעל השתית המהודקת ולפי מפרט היצרן.-פריסת יריעות גיאו .ג
 הידוק לפי סעיף ב' מעלה.  –ס"מ  10יזור והידוק שכבת אגרגט בגובה פ .ד
 2התקנת התאים תהיה כמתואר מעלה כשהם מפולסים. כל תא יקובע לקרקע באמצעות  .ה

 יתדות ייעודיות.
סביב התאים תיפרס כמתואר בהמשך, יריעת "קומביגריד" המשלבת רשת חיזוק  .ו

 ט היצרן.ר"גיאוגריד" עם בד גיאוטכני ייחודי לפי מפ
 77מעל לתאים ואדמת המילוי המהודקת סביבם תיפרס יריעת גיאוטקסטיל מסוג טייפר  .ז

ס"מ, להפרדת  30בונטק או שו"ע לפי מפרט היצרן ועליה שוב, שכבת אגרגטים אך בגובה /
 שכבת החול  / סוסמסום מהאגרגטים.
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 ביצוע הריצוף העליון, בטון או אפלט. .ח
ס"מ ביניהם,   7נעולים אחד לשני או בנפרד ובמרווחים עד    ,ניתן להתקין את התאים במחובר

 הכול לפי הוראות ההתקנה והנחיות המתכנן.
 

 אופן המדידה והתמורה:  
 לפי שטח אופקי מבוצע בפועל במ"ר כולל את אספקת יתדות ייצוב, אביזרי קיבוע יריעות אליהם 

 והכל לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה. 
 
 רדה משולבתסינון והפ. יריעת 6

 
או שו"ע, משמשת לעטיפה היקפית של התאים לצורך קיבוע אדמת   TP Combigridיריעה מסוג

הגידול מתוכם ולהפרדתה מהמילוי שמחוץ להם, תוך מתן אפשרות למעבר מים. היריעה לא ארוגה, 
 כה.המשולבת בתו ARAMID –עשויה פוליאסטר ופוליאמיד, עם רשת חיזוק אינטגרלית מ 

 
  ההתקנה: אופן

כיסוי היקף התאים: לאחר סיום התקנת התאים יש לעטוף אותם מהתחתית ועד למעלה לכל      
ס"מ בכל היקפם וגם את שולי   15היקפם, כולל גם כיסוי שטח החצץ שליו הם מוצבים, ברצועה של  

ים יעשה ס"מ בכל היקפו. קיבוע היריעה אל התא 30שטח הסיפון העליון האופקי לרוחב של 
ס"מ או באמצעות פיני פלסטיק ייעודיים.  60אמצעות אזיקונים של היצרן אל הסיפון העליון כל ב

 ס"מ.  50חיבור קצוות היריעה יהיה בחפיפה של 
     

 נתונים טכניים:      

 ערך תקן/שיטת בדיקה יח' תכונות/בדיקות

 /Aramid Geogrid   החומר ממנו עשויה היריעה
PA-PE  

Nonwoven 
למערכות  CEן אירופאי תו תק

 סינון, ייצוב והפרדה בקרקע
 יש  

 kN/m  21 2%חוזק בעת התארכות של 

 14×  14  מ"מ גודל הרשת

 EN 9864 150 גר' למ"ר משקל

 EN 964-1 0.7 מ"מ עובי

 לבן    צבע

 kN/m EN ISO 10319 30 חוזק למתיחה

 CBR N EN ISO 12236 1200התנגדות לחדירה 

 EN ISO 13433 50 מ"מ קירההתנגדות לנ

התארכות בחוזק נומינלי 
CM/CMD 

 % EN ISO 10319 2.7% 

 µm EN ISO 12956 180 גודל חור
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 EN ISO 11058 190 /שנ'²ליטר מ מ"מ 50מעבר מים תחת עומד 

עמידות לחומצות ובסיסים 
 טבעיים 

 מלאה  

   עמידות לחמצון
EN ISO 

13438 
% 100 

 שנה 25מעל  CEתקן  שנים אורך חיים בקרקע

 אופן המדידה והתמורה:
לפי שטח )אופקי ו/או אנכי( מבוצע בפועל במ"ר כולל את אספקת היריעה וכל העבודות הדרושות 

 להתקנתה לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה. לא תשולם תוספת עבור החפיפה בחיבורים.
 
 . מגבילי ומובילי שורשים7
 

 היה לפי בחירת המתכנןסוגי פתרונות והביצוע י 3להלן 
 
 מגביל שורשים רוטקנטרול  7.1

 

  

 
ס"מ, או אחר לפי דרישת   50מגביל השורשים יהיה מסוג רוטקונטרול תוצרת דופון או שו"ע, בגובה  

אפורה/ירוקה המיוצרת מסיבים לא ארוגים מחוברים ביניהם  המתכנן,  עשוי מיריעת פוליפרופילן
ומסוג שאושר  DIN 4062 CEN/TS 14416שים לפי התקנים ;לחדירת שור בחום. המגביל עמיד

 להתקנה ע"י כגון נתיבי ישראל, משרד השיכון והבינוי ועיריות ירושלים, תל אביב וחיפה.
 

 תיאור כללי
המגבילים עשויים כיריעה הבנויה מסיבי פוליפרופילן שלמים לא ארוגים המחוברים ביניהם בחום 

(spunbonded nonwovenהיריע .) ה מצופה בשכבת חיזוק ואיטום מפוליפרופילן ירוק המקנה
 למגבילים עמידות רבה בפני חדירת שורשים. 

 
 נתונים טכניים:

 החומר: פוליפרופילן
 אחד וירוק בצדו השניהצבע: אפור בצד 

 EN 964-1או  DIN 53855מ"מ לפי התקנים  0.8-עובי: כ
 EN 965או  DIN 53854גר'/ מ"ר לפי התקנים  330-משקל: כ

 EN 12236או  ASTM D4833לפי התקנים  N 650-(: לא פחות מ (Punctureהתנגדות לניקוב
  DIN 53363לפי התקן  N 700-( לא פחות מTearחוזק לקריעה :)

 EN 12236או התקן  DIN 54307לפי התקן  N 3400-(: לא פחות מ(CBRנגדות לחדירה הת
 EN 10319או  ASTM D4595פי התקנים ל KN/m 22-(: לא פחות מTensileחוזק למתיחה )

  EN 14030לפי התקן  100%עמידות לכימיקלים: 
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 בדיקות ותקנים:
 FPC 0799-CPD-12ליריעת טייפר:  CEהתקן האירופאי  א.
 : עמידות מלאה SIA 280חדירת שורשים, התקן השוויצרי  ב.
 : עמידות מלאה DIN 4062חדירת שורשים, התקן הבינלאומי  ג.
 : עמידות מלאהCEN/TS 14416ת שורשים, התקן צרפתי חדיר ד.
 

 אופן ההתקנה:  
 2-3המגביל יותקן בבית הגידול כחיץ אנכי היקפי לכל אורכו, כששפת המגביל העליונה תהיה 

 ס"מ מעל פני האדמה המתוכננת בגומות העצים, הכול לפי פרט המגביל והוראות היצרן. 
 

 : חיבור קצוות )בהתאם להוראות היצרן(
הדבקה רוטקונטרול או ס"מ וחיבור הקצוות לפי הוראות היצרן באמצעות סרטי  50חפיפה של 

 בתפירה ע"י היצרן.
 

 אופן המדידה:  
 לפי מ"א מבוצע בפועל.

 
 התמורה:

תכלול את אספקת המגביל וכל העבודות הדרושות להתקנתו כנ"ל. לא תשולם תוספת עבור 
 החפיפה בחיבורים. 

 
 

 
 TRG GREENMAX 60שורשים מסוג מגביל    7.2

 

  

 
 

ס"מ כ"א   60ס"מ, או אחר לפי דרישת המתכנן, עשוי לוחות קשיחים באורך    60המגבילים, בגובה  
פוליפרופילן קשיח ממוחזר, בעובי   70%המתחברים ביניהם במנגנון דמוי רוכסן. הלוחות עשויים  

על פני המגביל בליטות המונעות  מובילים בלוח להכוונת השורשים מטה.  4מ"מ ולרוחבם,  2
 האנכית בקרקע. תנועתו

 . GREENMAXאספקה והתקנה יהיו עפ"י מפרט    
 
 

  



 

 176מתוך  159עמוד 
 

 אופן ההתקנה: 
ההתקנה תהיה לפי הוראות ההתקנה. הלוחות יחוברו ויוחלקו זה אל זה באמצעות מחבר דמוי 

בית הגידול כששפת רוכסן ליצירת חיץ אחד ארוך היקפי או אורכי. ההתקנה תהיה סביב תוואי 
 ס"מ מעל גובה פני האדמה המתוכננת בגומות העצים.  2-3המגביל העליונה תהיה 

  
 אופן המדידה והתמורה:

 
 לפי מ"א מבוצע בפועל.

     
 BG 60מגביל שורשים מסוג    3.7
 

מ"מ, עשוי מפוליאטילן כלוח גמיש באורך  1או שו"ע, בעובי  BG 60מגביל השורשים יהיה מסוג 
 מטר ובגובה  10

 ס"מ ולרוחבו במרחקים קצובים, בנויים מובילים אנכיים להכוונת השורשים מטה.   60
 

 אופן ההתקנה: 
ההתקנה תהיה לפי הוראות ההתקנה כחיץ אחד ארוך היקפי או אורכי. הלוחות יחוברו זה אל זה 

כששפת בחפיפה בהתאם להוראות ההתקנה ובאמצעות סרטי הדבקה של היצרן. ההתקנה תהיה  
  ס"מ מעל גובה פני האדמה המתוכננת בגומות העצים.  2-3העליונה תהיה  המגביל

 אופן המדידה והתמורה  
 לפי מ"א מבוצע בפועל.

 
 
 מעל סיפון התאים –.  שכבת הבסיס העליונה 8
 

 / בונטק או שו"ע 77DuPont Typarיריעה גיאוטקסטיל מסוג   8.1
לפריסה  -האגרגטים שמעל לתאים  שכבתלהפרדת יריעה לייצוב קרקע ולסינון ויצירת חיץ 

 ולכיסוי הסיפון עליון והפרדתו משכבת האגרגטים העליונה תוך סינון מי גשמים והשקיה מטה.
גר' למ"ר או אחר )באישור המתכנן(, לא ארוגה, מסיבי פוליפרופילן,  260היריעה במשקל 

 ותשתית. דות עפרלעבו CE המחוברים בחום זה לזה. היריעה נושאת את כל תקני
 

 אופן ההתקנה:
יישום היריעה, לפני פיזור שכבת האגרגטים העליונה, יהיה לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה.    

ס"מ לפחות. היריעה תכסה את סיפון התאים ואת אדמת  45חיבור קצוות: חפיפת קצוות של 
לתחתית הריצוף עלה עד המילוי המהודקת סביבם עד לדפנות הבור, כולל כיסוי הדפנות עצמן, מ

 ולפי פרט ההתקנה.
 

 אגרגט גירי דולמיטי גס רב גרגרי  8.2
סיס הנושאת ישמש שכבת הבסיס העליונה בבית הגידול, מעל לתאים ויריעת הגיאוטקסטיל בשבס  

 . 25/5בדרוג של   3שמתחת התאים, ידורג לפי ת"י 
 

 אופן ההתקנה
ס"מ או אחר לפי   30אים בשכבה בעובי סופי של  שמעל לת  77האגרגט יפוזר על גבי יריעת הטייפר  

לפי סטנדרט  95%ס"מ מעבר קווי גבולות התאים, ויהודק לצפיפות של  15דרישת המתכנן, כולל 
  ASTM D698   פרוקטור

    
 אופן המדידה והתמורה  

 לפי מ"ק מבוצע בפועל
הבסיס שמעל לסיפון מעלה ומהודק ללא ויברציות. ישמש לחומר המבנה לשכבת    8אגרגט כבסעיף  

 העליון: האגרגט יכסה את יריעת הטייפר שתונח על חלקם העליון של התאים )הסיפון(.
ס"מ והפיזור יכלול גם את שטח אדמת המילוי המהודקת  30עובי סופי של שכבת האגרגט תהיה 

 פנות בית הגידול.עד לד שסביב לתאים
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 אופן המדידה והתמורה 
 לפי מ"ק מבוצע בפועל. 

 
 
 לפי מפרט המתכנן. - .  אדמת גן9 

 
 אופן ההתקנה:

ס"מ ס"מ מתחת לפני  8 – 4הידוק האדמה יהיה רגלי בתוך התאים והמילוי יהיה עד לגובה של כ      
 התאים העליונים או לכל גובה אחר לפי הנחיות המתכנן.

 
 אופן המדידה והתמורה:  

 לפי מ"ר מבוצע בפועל.
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 מסמך ד' 

 כתב כמויות 

 נפרדת( )בחוברת  
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 מסמך ה' 

 רשימת תכניות 
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 תכניות קונסטרוקציה:
 

 בית וואהל –מרכז רב תכליתי 
 תאריך סטאטוס הוצאה תוכן גליון  מס' תכנית

 12.06.19 למכרז 03 תכנית גג בטון והגבהת רצפה 18-04-01
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית חיזוק למחיצות 18-04-02
 

 12.06.19 למכרז 03 +9.25תכנית תקרת בטון  18-04-03
 

 12.06.19 למכרז 03 +9.25תכנית זיון תקרת בטון  18-04-04
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית גג 18-04-05
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית כיסוי תחתון 18-04-06
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית משטחי דריכה בין אגדים 18-04-07
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית פריסת אגדים לגג 18-04-08
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית מבטים על פסיה 18-04-09
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית חזיתות 18-04-10
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית מדרגות פלדה 18-04-11
 

 12.06.19 למכרז 03 תכנית ממ"ד 18-04-11
 

 

 

 תכניות מיזוג אוויר

 תוכן סטטוס  עדכון אחרון קובץ מהדורה מס' דף

 קומה חדשה למכרז 06-01-19 17171 0 1-מא

 גג למכרז 06-01-19 17171 0 2-מא

 גליון פרטים למכרז 17171PR- 06-01-19 0 1-פר
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 למעליותרשימת תכניות 
 

 מס' תכנית
 

 סוג/גודל עדכון אחרון תאריך תאור
 גיליון

PDF 
 קנ"מ

PLT 
 קנ"מ

718017-K1-1 

 תוספת מעלית נוסעים לספריה

 מערך פיר, בור, ראש הפיר, 

א וחזיתות-חתך א  

 

19.08.2018 27.02.2019 
1:50 

1:100 
A3 

 



 
 

 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        176מתוך  7 עמוד
 

 

 

 תכניות אדריכליות

 שם גליון מספר גליון ק .1.1.1.א מהדורה סטטוס  תאריך עדכון

 סט כללי     
תכנית בינוי קומת  A-102 1:50 1 מכרז 4.6.19

 הכיתות על גג ספרי

תוכנית  A-103 1:50 1 מכרז 4.6.19

בינוי,תקרה,ריצוף 

קומת גלריה שיפור 

 מיגון

 תכנית גג A-104 1:50 1 מכרז 4.6.19

תכנית ריהוט קומת  A-400 1:50 1 מכרז 4.6.19

 גג ספריהכיתות על 

 תכנית תקרה A-500 1:50 1 מכרז 4.6.19

 תכנית תקרה A-501 1:50 1 מכרז 4.6.19

 תכנית ריצוף וגמרים A-600 1:50 1 זמכר 4.6.19

 פריסת שירותי נשים A-910 1:50,1:25 1 מכרז 4.6.19

פריסת שירותי  A-920 1:50,1:25 1 מכרז 4.6.19

 גברים

 פריסת כיתות A-920 1:50,1:25 1 מכרז 4.6.19

 חתכים A-201 1:50 1 מכרז 4.6.19

 חזיתות A-301 1:50 1 מכרז 4.6.19

 חזיתות A-302 1:50 1 מכרז 4.6.19

 גיליון מדרגות A-901 1:25 1 מכרז 4.6.19

 גיליון מדרגות A-902 1:25 1 מכרז 4.6.19

 רשימות     

 נגרותרשימת  A-810 1:50 1 מכרז 4.6.19

 רשימת מסגרות A-820 1:50 1 מכרז 4.6.19

 רשימת קוריאן A-830 1:50 1 מכרז 4.6.19

 מת אלומיניוםרשי A-840 1:50 1 מכרז 4.6.19

 פרטים     

 גיליון  פרטים A-700.1 1:25,1:10 1 מכרז 4.6.19

 2גיליון פרטים  A-700.2 1:25,1:10 1 מכרז 4.6.19

 3גיליון פרטים  A-700.2 1:25,1:10 1 מכרז 4.6.19
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 חשמל -תכניות 

 

 תאריך מהדורה סטטוס שם תוכנית תכנית

 28.11.18 03 למכרז תכנית חשמל 01

 20.12.18 04 למכרז תכנית תאורה וגילוי אש ורמקולים 02

 28.11.18 03 למכרז תכנית תעלות מעל תקרה 03

 28.11.18 03 למכרז תכנית תאורה מדרגות מילוט 04

 20.12.18 04 למכרז תכנית אינסטלציה חשמלית קומה עליונה 05

 20.12.18 04 למכרז תכנית אינסטלציה חשמלית גג 06

   למכרז  לוח חשמל 

 

 

 אינסטלציה -תכניות 

 

 

 תאריך מהדורה סטטוס  קנ"מ שם התוכנית מס' תכנית

 13.06.19  למכרז %  סכמה עקרונית מערכות כיבוי אש  3615-3  

 
  3615-1-(3.80)  

 תכנית שופכין, דלוחין וניקוז מי גשם 

 +(3.80מפלס )
 2 למכרז 1:100

13.06.19 

 

 
  3615-1-(9.25)  

 + )גג(9.25וז מי גשם מפלס תכנית ניק

 
 2 למכרז 1:100

13.06.19 

 

 
 2 למכרז 1:100 +(3.80תכנית אספקת מים  מפלס )  (3.80)-3615-2  

13.06.19 

 

 
  3615-3-(3.80)  

 תכנית ספרנקלרים וכיבוי אש 

 +(3.80מפלס ) 
 למכרז 1:100

2 

 

13.06.19 
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 לכבוד

 _______________ מר/גב'

 ראשי עבודה מפקח

 העבודה על הפיקוח אגף

 והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד

 

 לאחריותנו בניה באתר שטח להעברת בקשה הנדון:

 

 

 בשטחי "______________" בפרויקט בניה עבודות _______ מתאריך מתחילה ___________ חברה

 יופרד רהאת בזה(. המצורף הסביבה מפת על הבניה אתר גבולות תרשים )ראה צפת האקדמית המכללה

 לנדרש. בהתאם ישולטו וגדר שער בכניסה. שער בעל גידור ע"י המכללה משטחי

 

 הבניה אתר שטח קבלת לאשר אבקש 1970 – תש"ל ,חדש( )נוסח בעבודה תהבטיחו לפקודת 7 סעיף מכוח

 כמפעל ואחריותנו לשליטתו העברתו ולאשר צפת האקדמית המכללה של משליטתה שהופרד" כ"מפעל

 הבניה. עבודת  ביצוע יוםלס עד נפרד

 

 יהיה האתר שטח עוד כל ,נוספים ראשיים קבלנים הנ"ל בניה באתר ויהיו במידה כי להודיעך הנני ,כן כמו

 )עבודות  בעבודה  בטיחות  לתקנות  )ד(  6  וסעיף  1  בסעיף  כהגדרתו  בניה"  "מבצעת  תהיה  חברתנו  ,באחריותנו

 הבטיחות פקודת הוראות לביצוע הכוללת האחריות תא עצמנו על לוקחים ואנו ,1988 – התשמ"ח ,בניה(

 לתקנות  2  בתקנה  כנדרש  ,באתר  העבודה  מנהל  מינוי  לרבות  ,ותקנותיה  1970  –  תש"ל  ,חדש(  )נוסח  בעבודה

 הנ"ל. הבטיחות

 

 

 

 בברכה,

 

____________________________ 

 __________________ חברת מנכ"ל

 

 הסביבה. מפת יגב על הבניה אתר גבולות תרשים לוטה:

 

 :העתק

 צפת האקדמית המכללה  ואחזקה בינוי ,פיתוח סמנכ"ל – דהן חיים מר
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 לכבוד

 ___________ מר

 אזורי עבודה מפקח

 צפון אזור

 התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל

 והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד

 

 בניה באתר אחריות קבלת הנדון:

 

 המכללה בשטחי "_______" בפרויקט בניה עבודות ________ מתאריך מתחילה _________ חברה

 צפת. האקדמית

 הבניה" "מבצעת תהיי חברתנו ,נוספים ראשיים קבלנים הנ"ל בניה באתר ויהיו במידה כי להודיעך הנני

 על לוקחים ,ואנו1988 – התשמ"ח ,בניה( )עבודות בעבודה בטיחות לתקנות )ד(6 וסעיף 1 בסעיף כהגדרתו

 1970 – תש"ל ,חדש( )נוסח בעבודה הבטיחות פקודת הוראות לביצוע הכוללת האחריות את עצמנו

 הנ"ל. הבטיחות לתקנות 2 בתקנה כנדרש ,באתר העבודה מנהל מינוי לרבות ,ותקנותיה

 

 

 בברכה,

 

____________________________ 

 ____________________ חב' מנכ"ל

 

 

     :העתק

 צפון העבודה/מחוז על הפיקוח אגף/צוות ראש – ___________ מר

 צפת האקדמית המכללה  ואחזקה בינוי ,פיתוח סמנכ"ל – דהן חיים מר
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 מסמך ז' 

 

 דו"ח הקרקע והביסוס
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 יעוץ לביסוס מתחם מ.ה.ר

 בית בוסל, המכללה האקדמאית צפת

 צפת –קרן רש"י 

1715975 

 

 20/4/17        תוכן: 

 מבוא .1

 הקרקע .2

 המלצות לתכנון ולביצוע .3

 ביסוס 3.1 

 רצפות, קירות וקורות  3.2 

 נקוז וביוב 3.3 

 פיתוח שטח וקירות תומכים 3.4 

 יציבות המדרון 3.5 

 כללי .4

 

 מפרט לביצוע כלונסאות - נספחים:

 דף עזר לחישוב הכלונסאות לכוחות אופקיים ומומנטים - 
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 יעוץ לביסוס מתחם מ.ה.ר

 וסל, המכללה האקדמאית צפתבית ב

 צפת –קרן רש"י 

1715975 

 

 

 

 מבוא .1

דו"ח זה מתייחס לתוספת הבניה המתוכננת במתחם מ.ה.ר בצד המערבי של המתחם, צפונית  

 , ב"בית בוסל", צפת.246670;764100ודרומית למבנה קיים, סביב נ.צ. 

+ מ' 764.9מ' יחסי,  -12.0מצפון למבנה הקיים, הרצפה של המבנה החדש מתוכננת במפלס  

 אבסולוטי.

 מ'. 8.0 –מ' יחסי, כלומר מתוכנן דיפון להפרש גובה של כ  -3.8רצפת המבנה הקיים במפלס  

קומות מעליהן, כשגם   4  –קומות בחלקן תת קרקעיות מתחת למבנה הקיים ו    2כללית מתוכננות   

 חלקן תת קרקעיות.

+ מ' אבסולוטי בצד הצפוני של השטח ועד 773  –פני השטח הקיימים משתנים בטווח מפלסים כ   

 טי בצד הדרומי של השטח.+ מ' אבסולו783 –כ 

 מ' גם בצד הדרומי וגם בצד הצפוני של השטח. 10 –מתוכננות עבודות חפירה לעומק עד כ  

 אדריכל ליאור ויתקין )אדריכלות(. הצוות המקצועי:  

 מהנדס רן משען )קונסטרוקטור(.    

 רית )ניהול פרוייקט(.יעקב שט    

 קרן רש"י )יזם(.    

 

 

 הקרקע .2

כרות של השטח מהעבר, וקידוחי נסיון שבוצעו לאחרונה, מתחת למילוי ולחרסית, על פי ה 

 חוואר, ואף סלעים קשים יותר. –שכבות של קרטון 

)ר' האתר נמצא מעל מדרון תלול מאוד, ובאזור סייסמי רגיש ביותר, מה שמחייב תכנון בהתאם   

 בהמשך(.
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 המלצות לתכנון ולביצוע .3

 ביסוס 3.1 

 שיטת הביסוס המומלצת: כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.  

 אורך הכלונסאות ייקבע סופית במהלך הביצוע.  

 להלן טבלת עזר לחישוב הכלונסאות:  

 

קוטר כלונס 

 )ס"מ(

תסבולת אנכית מקס'  אורך כלונס )מ'(

 מותרת )טון(

 ן מינ'% זיו

60 12 120 0.7 
 

13 135 0.7 

 14 150 0.7 

 15 165 0.7 

 
   

70 15 195 0.6 

 16 217 0.6 

 17 239 0.6 

 18 261 0.6 

    

80 18 300 0.5 

    

90 18 340 0.5 

    

100 18 380 0.5 

 

 

 הערות:  

מ"מ  8) מ'. החישוק הלוליני 0.1-0.4אורך הזיון כאורך הכלונס פחות  א.  

 ס"מ לכל אורך הזיון. 10מצולע(, יצופף לפסיעה של 

 

אחוזי הזיון שצוינו כמינימום, יכולים לגדול עקב דרישות בתקנים שונים,  ב.  

 או לפי חישוב הכלונסאות לכוחות אופקיים ומומנטים. 

 

ניתן להניח קשר לינארי בין העומס האנכי בפועל לבין השקיעה, עבור  ג.  

מהמקסימום המותר. השקיעה המצויינת בטבלה הינה ים עומסים הקטנ

ממנה הינה שקיעה מיידית, והיתרה  80% –השקיעה הכוללת.           כ 

 "זחילה" הנמשכת לאורך שנים, אם כי בדעיכה.

 



 
 

 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        176מתוך  15 עמוד
 

 

 

כלונסאות המועמסים בעומס גדול מהמופיע בטבלה, יהפכו ל"זוגות"  ד.  

 פעמים הקוטר. 3 –במרווח צירי שלא יפחת מ 

 

 בנספח מצורף דף עזר לחישוב הכלונסאות לכוחות אופקיים ומומנטים. ה.  

 

בנספח מצורף מפרט לביצוע הכלונסאות. בעבודה זו יש לקחת בחשבון ביצוע  ו.  

או דומה, מצויידת במקדחי וידייה, וגם  M-250ע"י מכונת קידוח "חזקה", 

פיילים לפתיחת קרוצפויים קשיי קדיחה ניכרים, ניתן להעזר בציוד מי –כך 

 הבורות, בקוטר המתוכנן, או קטן יותר.

 יש להקפיד על ניקוי התחתית ע"י מקדח שטוח סגור.   

 (, במקרה של סתירה, יובא הענין להחלטת הח"מ.23קיים גם מפרט כללי )   

 

 מ' עליונים של הכלונסאות. 2 -יותקן ב PVCשרוול קרטון או  ז.  

 

רח' ירושלים(, יכול להיות מבוסס ע"ג רפסודה, החלק הדרומי )הקרוב ל הערה:  

 מחושבת לפי:

    3 Kg/cm 3 =30;K2m/T 50  =maxσ. 

 תפר מתאים נדרש בין חלקי מבנה שונים בהם הביסוס אינו באותה השיטה.   

 

 רצפות, קירות וקורות  3.2 

ס"מ )הרצפות  25האלמנטים הנ"ל יופרדו מהקרקע ע"י מרווח מינימאלי של כל   

כננו כ"תלויות"(. את המרווח מומלץ ליצור ע"י ארגזי כוורת קרטון עטופים יתו

בניילון. בתחתית קירות וקורות יש בנוסף לכך להגן מהצדדים ע"י לוחות קשיחים 

וך ורגישותם להרטבה. אין מתאימים. בעת השימוש בארגזים יש לשים לב לחזקם הנמ

עפ"י הנחיות מתכנן להעמיס את הרצפות עד להתקשות מספקת של הבטון, 

 הקונסטרוקציה לפי סוג הבטון, גודל המפתחים וכו'.

יש שים לב לצורך במערכת קורות קשר או קירות שתקשור כל יסוד לשני הכוונים.   

למנטים הנ"ל בקשירה ע"י ניתן, לפי שיקול מתכנן הקונסטרוקציה, להחליף חלק מהא

 הרצפה ה"תלויה" בלבד.

כך שלא יפגעו עקב לחצי תפיחה העלולים לעבור באמצעות   את קורות הקשר יש לתכנן  

 הארגזים, או כתוצאה מעליה גדולה במפלס הקרקע כתוצאה מתפיחה.

 כ"כלל אצבע" מוצע שהזיון העליון בקורות הקשר יהיה זהה לתחתון.  

 נקוז וביוב 3.3 

 פני הקרקע בתחום המבנה יוגבהו מהסביבה ע"מ למנוע הקוות מים בהם.  

 ץ למבנה יעובדו שפועי קרקע כלפי חוץ.מחו  

 מ' מקווי המבנה. 4מי מרזבים יורחקו לפחות   

 שוחות, קווי מים וקווי ביוב יורחקו למרחק כנ"ל.  



 
 

 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________        176מתוך  16 עמוד
 

 

 

רטב ומהודק באם מתוכנן מילוי חוזר מאחורי הקירות יש לבצעו מחומר מקומי מו  

 .3.4בשכבות, עפ"י ההנחיות בסעיף 

ולאו בחומר גרנולרי מנקז אשר בתחתיתו יונח צנור הס"מ הקרובים לקיר ימ 50  

 מ' מקווי הבנין. 4שרשורי מחורר מופנה כלפי מוצא מסודר מרוחק לפחות 

הס"מ שמאחורי הקירות( ימולאו  50הס"מ העליונים של המילוי )כולל בתחום  30  

 מחומר מקומי מורטב ומהודק למטרת איטום.

 נוחה.הקירות יחושבו לפי מקדם לחץ עפר במ  

 

 פיתוח שטח וקירות תומכים 3.4 

לחישוב קירות תומכים הן קירות מבנה והן קירות חוץ, מסלעות, שיפועי   

חפירה/חציבה ומילוי, בדיקת יציבות מדרונות, דיפון וכן מערכות כבישים ומשטחי 

 מוצע לייחס לנפח הקרקע/סלע ערכים כלהלן:חניה 

 

 חרסית/טין סלע בלוי קשה סלע 

 או חוואר

מילוי מהודק 

 בשכבותומבוקר 

 מילוי אחר

 משקל מרחבי כולל

 )טון/מ"ק(:

2.5 2.3 2.0 2.3 2.2 

      

 0 0 0 0 0 קוהזיה:

      

 28 35 26 42 55 זוית חיכוך פנימית )מעלות(:

      

CBR  :)%( 12 8 3 10 3 

      

מאמץ מגע מקס' מותר 

 (--) 30 20 50 70 )טון/מ"ר(:

 

  

קרטוני כשגודל אבן –גירי  – וי חדש יבוצע מחומרים ממקור דולומיטימיל *  

 20, כשעובי שכבות מהודקות, עד 25%עד  200#ואחוז עובר נפה  3מקס': "

לפחות  98%ס"מ )נטו, לאחר הידוק(, ונדרשת קבלת צפיפות של 

 .1556/7מס'  ASTMמהמקסימום, הכל לפי תקני 

 

 ברי בדיקה", תישקל אלטרנטיבה של בקרה במקרה שהחומרים הממולאים אינם "  

 ויזואלית + בדיקה אופציונאלית של תכולת הרטיבות.

 לצורך בקרה כזה, נדרש מפקח מנוסה.  
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במסגרת פיתוח השטח, מוצע לסלק מילויים ישנים הנראים/נבדקים כבלתי   

מהודקים/מתאימים לפי הדרישות שלמעלה ולחפור עד קבלת משטחים אופקיים של 

לבצע מילוי מהודק ומבוקר בשכבות, עפ"י נקי או מילוי מתאים, וממפלס זה סלע 

 הדרישות שלמעלה.

 עבודות החפירה/חציבה הכללית יעשו תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות כמתבקש.  

ביצוע העבודות כרוך בהעברת ויברציות. מדובר בעבודות חיצוב, ביצוע  הערה:  

 .הקפיד ולהמנע מויברציות מסוכנותמיקרופיילים, והידוק במכבשים. יש ל

לצורך ענין זה מוצע מוניטורינג של זעזועים ע"י גורם מתאים, שיכלול    

אופציית דווח בזמן "אמת" על כל חריגה מהתקנים המקובלים )בד"כ התקן 

 הגרמני(.

 

 יציבות המדרון 3.5 

 מומלצת הכנה של "תכנית מגירה" לייצוב המדרון. הפעלתה תקבע   

 ית במהלך הביצוע, על פי הממצאים שיתבררו עד אז, לרבות סופ  

 קידוחי הכלונסאות עצמם.  

 תכנית המגירה תכלול:  

מ'   25מ' אורך    1.0כלונסאות בחזית המבנה המתוכנן, לכוון המדרון, בקוטר   א.  

 .40 –משטח החתך, בטון ב  1.3%מ'. זיון:  1.2כל 

 סטרוקציה.קורה מאספת, לפי תכנון מהנדס הקונ ב.  

מתחת לאופק,  25◦מ' מפני הקורה המאספת,  2.0שורת עוגנים בעומק  ג.  

 14מ'. אורך אחוז, לפי המבצע, מינ'  8טון. אורך חופשי:  54 –מתוכננים ל 

מ' לפחות אט 25מ'. נדרשת הזרקה כפולה, כדי לייצר לחץ דייס של 

 )ב"שורש"(.

 הביצוע לפי תקן/מפרטים רלוונטיים.   

 מ'. 2.4וח בין עוגן לעוגן מרו   

 מ' עמוק יותר, באותם הנתונים. 2.5שורה נוספת,  ד.  

 בכל שורת עוגנים: קורת בטון מזויין. ה.  

 בשטח יבוצע מילוי בשכבות של חומרים מקומיים, עד למפלסי המטרה. ו.  

 

 כללי .4

 תוכניות רלוונטיות יועברו לעיוננו. 

דהיינו בדיקה   –יצוע. הבקורת נחוצה הן למטרתה המקובלת  כמו כן נוזמן לביקורת בתחילת הב 

באם העבודות מבוצעות נכון ובמקצועיות, והן למטרה נוספת הנובעת מאופי מסת הקרקע אשר 

 בד"כ אינה הומוגנית.

ינו גם להשלים את סקר הקרקע ולוודא התאמת הבקורת הנוספת בזמן הביצוע תפקידה לכן ה 

ברור שבמקרה הצורך יערכו שנויים בהנחיות כמתבקש  הממצאים בשטח לחזוי בדו"ח.

 מהממצאים בשטח.


