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  1מסמך 

  בע"מ תל מונדהחברה הכלכלית לפיתוח 
  רון בע"מהשמעיינות 

  
  1/19 מס'פומבי (משותף) מכרז 

   
   ותשתיתלביצוע עבודות פיתוח הזמנה לקבלת הצעות 

  בתל מונד 'א182במתחם תב"ע 
  

  תנאים כלליים  1
  

ומעיינות השרון בע"מ (להלן: ") החברהבע"מ (להלן: " תל מונדהכלכלית לפיתוח  החברה
בתל  'א182במתחם תב"ע ותשתית ח פיתובזה הצעות מחירים לביצוע עבודות  יםמזמינ") התאגיד"

 "העבודות(להלן: "למסמכי המכרז  3.5המצ"ב כמסמך  כמפורט בתוכניות הכל ,מונד
על  פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז) על בהתאמה ,"המקרקעיןו"

   ."המזמיןהחברה והתאגיד יכונו להלן ביחד ולחוד: " .נספחיו
  

את הפיתוח והתשתית  נשוא המכרז , כוללות העבודותביתר מסמכי המכרז האמורממבלי לגרוע 
 ;עבודות פיתוח   ;מים וביוב ;כבישים ;פירוקים ;עבודות עפר הנדרשים במסגרת שלב א', לרבות 

 תשתיות תת קרקעיותההכנות הנדרשות לצורך התקנת וביצוע  ;הסדרי תנועה ;עבודות בטונים
, בכתבי הכמויות כפי המפורט בתוכניות לביצוע, הכל יקוז וכיו"בלים, נהכוללות חשמל, בזק, כב

  . ובמפרטים
  

ממועד החודשים  24במהלך ו הבלעדי ם, לפי שיקול דעתםרשאי גיד יהיואחברה ו/או התהבנוסף, 
לדרוש מהקבלן הזוכה לבצע גם את העבודות הכלולות בשלב ב', כמפורט שלב א', ב ותעבודה סיום

יהיה חייב לעשות כן, בהתאם הזוכה כמויות והמפרטים, ובמקרה כזה הקבלן י הכתבכניות, בת
  .והמצאת ערבות ביצוע נוספת לתנאי המכרז, לרבות עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו

  
(מסמך  ככל שלא פורשו מונחים המופיעים בהזמנה זו להציע הצעות, יהא פירושם כמופיע בהסכם

 .     למסמכי המכרז) 3
 
 שרותהתקי הרקעי 2


הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה  2.1

יתה יה .המכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 
, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.המכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

  
על פי  ,דבתל מונ 'א182במתחם תב"ע את העבודות במסגרת הקמתו של צע לב שרדה ייהזוכקבלן  ה 2.2

 .'א182/1-5הצ/התכניות התקפות ובפרט 
  

המפורטים העבודות תבוצענה בתחומי המקרקעין בהתאם לתכנית שלבי ביצוע ולוח זמנים  2.3
פים הכמויות, המצור י, התכניות וכתביםהטכני יםובהתאם לאמור במפרטבמסמכי המכרז 

רז.    כמם לכנספחי
  

 הביוב ,המיםייחתם הסכם ביחס לביצוע עבודות במכרז לבין הזוכה התאגיד מובהר, כי בין 
בנוסח המצ"ב למסמכי או "עבודות המים והביוב"  " התאגיד הכלולות בהגדרת "עבודות והסניקה
 חסביי המכרז בנוסח המצ"ב למסמכהסכם במכרז לבין הזוכה החברה ובנפרד ייחתם בין המכרז, 

כל אחד מיחידי המזמין יהיה חב כלפי הקבלן בהתאם לחוזה שיחתם   .העבודותכל יתר יצוע בל
  מולו, כאשר ההתחייבות לעניין זה היא של כל אחד בנפרד ולא יחד.

 
 - הן עבור החברה והן עבור התאגיד - (שלב א') תקופת הביצוע הכוללת של העבודות מודגש כי  2.4

חודשים מיום מסירת צו  12 -, הינה עד לא יאוחר מהמזמיןון צרות לשביעה ולאהמעד להשלמתן 
וכי תנאי זה הינו , 3.14מסמך ב, עפ"י השלבים המפורטים התחלת העבודה לידי הקבלן הזוכה

. מעיקרי ההתקשרות בין החברה והתאגיד לבין הקבלן הזוכה
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באותו  -אגיד, היינותה ידיי החברה ולעוד מודגש כי מסירת העבודות (שלב א') תתבצע במקביל ליד
מועד.

חודשים מיום מסירת צו  12-תקופת הביצוע הכוללת של עבודות שלב ב' הינה עד לא יאוחר מ
בחר לבצע עבודות אלו באמצעות ת מזמינה התחלת העבודה (בנוגע לעבודות אלו). זאת, ככל שה

ור.כל חבות כאמ ההקבלן הזוכה, ובלא שיהא בכך כדי להטיל עלי
    

, ההיתרים והרישיונות הנדרשים האישוריםמלוא ק, מובהר בזאת במפורש כי קבלת ספ הסרן למע 2.5
הליכי הרישוי שבגדר התחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, בכלל זה ו לצורך ביצוע העבודות

עיכוב נכללים בלוח הזמנים הנ"ל ועל הקבלן הזוכה חלה חובת קידומם במועדים אשר ימנעו כל 
נים דלעיל.הזמוח מלחריגה או /ו


בתמורה לביצוע התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה הזוכה זכאי לתמורה, אשר תחושב לפי  2.6
מדידה בפועל של הכמויות שבוצעו או שבהן נעשה שימוש (לפי העניין) כשהן מוכפלות במחירי 

תאגיד) ר העבו( מים והביובהוזאת בנפרד ביחס לעבודות  -) 3.3 יהכמויות (נספח יהיחידה שבכתב
כמפורט  כהוי הזבניכוי ההנחה שניתנה על ידהכל ו -ובנפרד ביחס לכל יתר העבודות (עבור החברה) 

. , ובתוספת מע"מ כדיןלמסמכי המכרז) 2(מסמך  בהצעת המשתתף
  

יחשבו ככוללים את יהכמויות, בניכוי ההנחה המוצעת ע"י הקבלן,  יהנקובים בכתב ותמחירי היחיד 2.7
. ן וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודותמי מכל, כל ההוצאות

  

(למעט שינויים  הינם קבועים ולא ישתנו מכל סיבה שהיאהכמויות  יהנקובים בכתב ותמחירי היחיד 2.8
, לרבות לא עקב או תוספות בעבודות לגביהם צוינה במפורש בחוזה זכאות הקבלן לתוספת מחיר)

יה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד שיהקי חויעור ה, בשמע"מ, ולמעט תוספת שינויים במדד
המצאת חשבונית מס כדין.

  

התמורה תשולם לקבלן לאחר ביצוע מדידות ומתן אישור המפקח לחשבונות שיגיש הקבלן עם תום  2.9
 כל חודש קלנדרי של תקופת ההסכם, בגין העבודות שביצע באותו חודש, בתנאים כמפורט בהסכם.    

  

ן עבודות המים והביוב ה -3.3 ית המתואר בכתב הכמויות, נספחודוהעב ףקורש כי הימודגש במפ 2.10
ולתאגיד     ולחברה ינו בגדר הערכה בלבד ה -(עבור התאגיד) והן כל יתר העבודות (עבור החברה) 

שמורה הזכות לשנות בכל עת את היקף העבודות, ללא (כל אחד בתחום העבודות הרלוונטיות אליו) 
 למציעים כל טענה ו/או דרישה נגד החברה, מבלי שתהיה ליחידה רמחיי בנווללא כל שיכל הגבלה 

בגין האמור. םו/או כל מי מטעמו/או התאגיד 
  

א רשאי, בכל ותוזמנה מהקבלן והנשוא המכרז עבודות המתחייב שכל  ואינהמזמין וד מובהר כי ע 2.11
נים אחרים בלמק ותם בעבודוליהכלעת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין השירותים כאמור 

ו/או  ים הטכנייםאו בכל דרך אחרת, ו/או לבטל ולשנות פרטים מן המפרט םו/או לבצעם בעצמ
עוד רשאי  .הכמויות ו/או מן התכניות ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה בגין כך ימכתב

ים צרכבהתאם לבלעדי וניות ובמפרטים בהתאם לשיקול דעתו הכוהמזמין להכניס שינויים בת
לאישור התוכניות ו/או בעת ביצוע העבודות.בסמוך עלו שי
  

את כל כח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות,  , על חשבונו,קבלן יידרש לספקה 2.12
מסמכי המכרז.  ט בפורכמ

  

תנאים להשתתפות במכרז  3
  

  :עומד בכל התנאים המצטברים שלהלןמי שרשאי להשתתף במכרז זה  3.1

בישראל. דין ד הרשום כגיתא 3.1.1


עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  3.1.2
קיד השומה.פ

  

  .1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  אותעסקעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק ב 3.1.3
  

 נדסהעבודות הם ללפי תקנות רישום קבלנישיון קבלן יבלן רשום אצל רשם הקבלנים ובעל רק 3.1.4
 :במצטבר פים הבאיםענכל הב 1988 –(סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח בנאיות 
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   .לפחות 4 -ג (כבישים, תשתיות ופיתוח) בסיווג 200ראשי  ףענ 3.1.4.1
  

 .לפחות 1  -ב (ביוב, ניקוז ומים) בסיווג 602 יראש ענף 3.1.4.2
  

לילת לים סהכול תוח תשתיותפרוייקטים של פי 2לפחות , ואילך 1.1.2015החל מיום , י שביצעמ 3.1.5
ת עבודות ניקוז ועבודות הכנה לקרא ,עבודות ביוב ,עבודות מים ,פירוקים ,עבודות עפר  ,רחובות

, רשויות מקומיות כגון משרדי ממשלה, ( יםיבורים צגופי עבור  ,התקנת תשתיות תת קרקעיות
כל ר כאש, )ו"בוכי יילון, נת"עמע"צ, נתיבי ישראל, נתיבי א ,תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב

 .לפחות (לא כולל מע"מ)₪  מיליון  20בהיקף כספי של מבין הפרויקטים המוצגים הינו פרויקט 
או מאוחר יותר.   1.1.2015 ו ביום ות שהחלעבודלמען הסר ספק מובהר כי הכוונה ל

  לביצוע עצמי בלבד, ולא באמצעות קבלני משנה.כי הכוונה  ,רעוד מובה
(יש להציג פרויקטים  מתחילת הפרוייקט ועד סופו - לביצוע מושלם נההכוובהר כי ף מובנוס

  .)רם נמסרום ט, אף אבלבדשהושלמו 
  

 להלן. 4.1.11אם להוראות סעיף ת בנקאית מקורית בהתלהצעתו ערבוירף י שצמ 3.1.6
  

מובהר כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי  3.2
 . ו תקפים במועד הגשת ההצעהו יהיאל

 וול דעתמטעם זה בלבד ולפי שיק, המזמיןרשאי נאים להשתתפות במכרז, התא מילא מציע אחר ל 3.3
 לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר והמוחלט,הבלעדי 

 .מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו להאיזה 

   עהמסמכי ההצ 4
  

  ן: המסמכים המפורטים להל לככל מציע יצרף להצעתו את  4.1
  

חתומים על ידו סט מלא של כל מסמכי המכרז 4.1.1


, מנהלי התאגיד המציע שום של תאגידרשם החברות בדבר פרטי הרין מאת נים מעודכתדפיס נתו 4.1.2
 יכע ציהמאישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו וכן  הנ"ל 

גבי מסמכי -וכי החתימות עלהמציע בתאגיד זכויות החתימה , פירוט קיים ופעילהנ"ל התאגיד 
לכל דבר ועניין (בשולי טופס ההצעה והצהרת מור אהבים את התאגיד המכרז וההצעה מחיי

המציע או במסמך נפרד). 
  

 בתוקף לניםהעתק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של תעודת הרישום ברשם הקב 4.1.3
  דלעיל  3.1.4כאמור בסעיף  םמיל רישוע, המעידה הצעות במכרז במועד האחרון להגשת

  

דלעיל, בנוסח  5.13.הנדרש בסעיף  ע"י המציע, בהיקף מות אשר בוצעוודק עבודותתיאור של  4.1.4
 למסמכי המכרז. 1.1נספח 

  
ת הקודמות ודוהעבמ אחתביחס לכל למסמכי המכרז,  1.4כנספח בנוסח המצ"ב אישורי ביצוע  4.1.5

. על דלעיל 3.1.5אשר מעידות על עמידת המציע בתנאי סעיף ו 1.1בנספח די המציע י עלהמפורטות 
מזמין העבודה ו/או מנהל הפרויקט ביחס על ידי אך ורק  ל להיות חתומיםיצוע הנ"שורי הבאי

 .לאותה עבודה
  

ורשה. על היותו עוסק מאישור עדכני משלטונות המס  4.1.6
  

במקור.מס על ניכוי רשויות המס ת מאאישור  4.1.7
  

דהיינו: ,1976-התשל"ו ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כ 4.1.8


הל את פנקסי הוא מנ ק ממנו המעיד כיאו העתרו"ח או מיועץ מס, ישור מפקיד שומה, מא 4.1.8.1
 - "זס ערך מוסף, התשלמס הכנסה וחוק מהחשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת 

הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על וכי  וק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלםח -(להלן  1976
.מס לפי חוק מע"מם הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליה
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, בנוסח המצורף להזמנה להציע ום והעסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימר על היתצ   4.1.8.2

. 1.3כנספח הצעות זו 
  

כישת מסמכי המכרז.לה בדבר רצילום הקב 4.1.9


שנמסרו (אם נמסרו) למשתתפים, במשך הליכי והודעות  מציעיםמפגש , פרוטוקול מסמכי הבהרה 4.1.10
 ידי המציע. המכרז, חתומים על


רעון עם דרישה ראשונה, יבת פ, , ביחד ולחודוהתאגיד חברהית אוטונומית לטובת הקאבנרבות ע 4.1.11

אלף וחמישים  ש מאותש: במילים( ש"ח 000065,ם י המכרז, בסכוסמכלמ .1.2נספח סח בנו
.20.02.2027-ה עדעל הערבות להיות בתוקף ).  ש"ח

  
ת כי:מובהר בזא

  

, בכל פעם, עד שייבחר נוספיםיום  60 שךערבות למת תוקף ההא רשאי לדרוש הארכהמזמין י 4.1.11.1
של במכרז מתחייב במקרה  מציעוה ום על ההסכם,סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחת

כנדרש תהווה,  הארכת הערבות-אי. על חשבונו כאמור להאריך את תוקף הערבות דרישה
.  ערבותכשלעצמה, עילה לחילוט ה


צדדית -תנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חדנית, וניבלתי מותהערבות תהיה אוטונומית,  4.1.11.2

.מנהל הכספים של התאגיד ו/אוהתאגיד  כ"למנ ביחד עםמנכ"ל החברה של 
  

הא רשאי להגיש את הערבות והמזמין יסכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש  4.1.11.3
יעמוד בהתחייבויותיו תנאי ההצעה ו/או לא ימלא כנדרש את כל אימת שהמשתתף לא רעון ילפ

כרז. ום לב בהליכי המו/או שהמשתתף יתנהג שלא בדרך המקובלת ובת המכרז מסמכיעל פי 
 , וזאת מבלי לגרועהמזמיןשל  ווטענותי ועותיהערבות כדי למצות את תבי מובהר כי אין בחילוט

 ,ושיגרמו ל ין כל נזק ו/או הפסדלפיצוי בג הסכם ו/או עפ"י כל דיןה על פיהמזמין של  ומזכות
לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר. 

  

ב משלוח ההודעה בכתתו לאחר רבובל חזרה את עיהיה זכאי לקשתתף שהצעתו לא זכתה, מ 4.1.11.4
של  ובאשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי שיקול דעתהמזמין יתן יש

.ןהמזמי
  

פסל ע"י ועדת יעלולה לה ים לעילים והאישורים המפורטהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכ 4.2
.של החברה ביחד עם ועדת המכרזים של התאגיד המכרזים

  

, על פי שיקול שמורה הזכות המכרזים של התאגיד של החברה ביחד עם ועדתים לוועדת המכרז 4.3
שירותו, ידרש להוכחת כימסמך נוסף שו/או  דעמילחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  הבלעדי, ןדעת

(לרבות  וכיוב' יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז ו,חיותמומ נסיונו,
. במקרה בו ןמידע/ המסמכים להנחת דעתלוא האת מ ותר לוועדחייב למסו המציע יהיה. ות)המלצ

ת ורשאית המכרזים וה וועדינתהי ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור
 ואף לפסול את ההצעה. ןעיניה סיק מסקנות לפי ראותלה
    

אופן הגשת ההצעה  5
  

 הכמויות מסמךתב י כלמחיר המוצע על ידויד אח אחוז ההפחתה )2המציע ינקוב בהצעתו (מסמך  5.1
י ל שתונת שבשבר עשרוני (במתכתה על המציע לנקוב באחוז הפחמודגש, כי  א'  3.4 -א' ו 3.3

  .וזהה לשני כתבי הכמויותאחיד  ופןובאונית:% _ _ . _) ספרות לאחר הנקודה העשר
  

הכמויות הינם בש"ח וללא מע"מ. ימחירי כתב 


את כל ההוצאות בין המיוחדות  יםעת המציע כוללהצב יםם הנקובמיזאת כי הסכומובהר ומודגש ב 5.2
ת כוח אדם, וע העבודות על פי תנאי המכרז, לרבוובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצ

 ות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישויי רכב, חומרים, הובלציוד, כל
העבודות, אחריות ביצוע עבודה כלשהי מבין  ות המתחייבות לצורך התחלתוהיתרים, ההתאמ

 או התאגיד, החברההמזמין (י שולם ע""ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ימלאה וכיו
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פק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הסר ס . למעןבהתאם למקרה)
פורש בחוזה  הם צוינה במעבודות לגבים או תוספות ב(למעט שינויי הוהפרשי הצמדה למדד כלש

ים הממשלתיים, מכס, . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלזכאות הקבלן לתוספת מחיר)
ם במחירי ההצעה.כיו"ב ייחשבו ככלוליבלו, מס קניה ו

  

כן, ת. כמו העבודו ףות בהיקהינם קבועים, ללא תל(מחירי היחידות) עוד מובהר כי מחירי ההצעה  5.3
כמפורט בהסכם והכמויות המפורטות  בפועלויבוצעו י הכמויות שיידרשו על פהתמורה תשולם 

.  ת בלבדאומדנא לא מחייב הכמויות הן בגדר יבכתב
  

התייחסות ו/או הפניה למחירי היחידות  המכרז, אשר בו קיימתכי בכל מקום במסמכי מודגש  5.4
בהפחתת  מציעבהם ההכמויות, כפי שנקב  יבכתבהינה למחירים ש הכמויות, הכוונה ישבכתב

  בהצעתו.   נקובההנחה הה


וספת לבצע בהם כל תיקון, שינוי, ת מבלי בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, המציע יגיש את הצעתו 5.5
דלעיל.  4כל המסמכים המפורטים בסעיף יא ויצרף להצעתו את או הסתייגות שה

  

) וכל מקום אחר 2מך ) וטופס ההצעה (מס3(מסמך ההסכם ה על גבי חתימה מלאחתום המציע י 5.6
בי כל דף של המיועד לכך במסמכי המכרז. בנוסף, המציע יסמן בראשי תיבות את חתימתו על ג

 מסמכי המכרז.
  

קים.מכים יוגשו בשני עותל המסכ 5.7
  

די שרבמיש לשלשל לתיבת המכרזים המיועדת לכך  את המעטפות, עליהן רשום מספר המכרז 5.8
 )., תל מונד52רח' הדקל  את המועצה, קומה שניה,ת מליישיבוחדר (  נדומית תל מוהמועצה המק

הדואר או בכל דרך אחרת.  ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות
  

לא תתקבל  . 0010:עד השעה  191.20.114מכרז זה הינו  אחרון להגשת הצעות למועד הה 5.9
 עיף זה.המועד כאמור בס ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר

  

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  )מאה ועשרים( 120קופה של וקף לתתהא בתה הצעכל  5.10
ציע והמ ) יום נוספיםשישים( 60ארכת תוקף ההצעה למשך דרוש את ההא רשאי להמזמין י

 מחוייב לפעול בהתאם לדרישה זו. 
  

ו השלמת הפרטים הנדרשים ממנכי המכרז (למעט ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמ 5.11
, תהיינה ועדות המכרזים, במסמך זהא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לבהצעתו) ו/או 

לדרוש כי ה או לחילופין לפסול את ההצע הבלעדי, , לפי שיקול דעתןותבלבד, רשאים זה מטע
שינוי או תיקון  ם מכל הסתייגות,או לחלופין, להתעל ,המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו

בכל מקרה יחייב את ת את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור. ציע ולראושצירף המ
.וכפי שנמסר למציעים המזמיןהוכן ע"י כפי ש מסמכי המכרז הצדדים הנוסח של

  

  אופן החתימה על ההצעה 6


המציע ובת המלא, כת ון שמםתוך ציהמציע המוסמכים בשם מורשי החתימה יחתמו על ההצעה 
  .  המציע תאגידהת לו ובצרוף חותמומספר הרישום ש

  

הצהרות המציע 7
 

ומסמכי שור שכל פרטי המכרז יוהם כהצהרה ואהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמ 7.1
קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הירים למציע וכי המציע המכרז ידועים ונ

ן ויודע את עבודות, מביק את מקומות המהות העבודות, ביקר ובד –ובדות ובכלל זה הפרטים והע
להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה נדרשים לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם כל התנאים ה

ח האדם והסגולות המקצועיות והאחרות ל הידיעות, הכישורים, כהצהרה כי יש למציע את ככ
המקדמיים האמורים  , כי הוא עומד בכל התנאיםודות נשוא המכרזהדרושים לביצוע כל העב

ל כמפורט במסמכי כה -נה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז וכי הוא מסוגל מכל בחי דלעיל,
המכרז.  
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רז, על מסמכיו, לרבות החוזה, סכמה מראש לכל תנאי המכצעה מטעם המציע מהווה הגשת ההה 7.2
 ת.והכל בלא כל שינוי ו/או תוספ

  
שר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם חוסר ידיעה בק ו אי הבנה ו/אור טעות ו/אל טענה בדבכ 7.3

בל לאחר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתק מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר
 ע.הגשת הצעת המצי

  

הוצאותרכישת חוברת המכרז ו 8


 במילים:( מת מע"וספבת ₪ 0004,ך של , בתמורה לסמאת החברה את חוברת המכרז ניתן לרכוש 8.1
, תל מונד.51הדקל רח'  ברחוב  ,, במשרדי החברה)מע"מבתוספת ₪  אלפים ארבעת

 
, ובכלל זאת עה למכרז ובהשתתפות במכרזרוכות בהכנת ההצין וסוג שהוא, הכ, מכל מל ההוצאותכ 8.2

 .המציעל תחולנה ע כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,
  

 פניות מצד המציעים יעים וצמכנס  9


, 2במשרדי המועצה המקומית תל מונד, קומה  10:00ה בשע 31.10.2019יערך ביום מפגש מציעים  9.1
פרוטוקול מפגש  .חובה אינההנוכחות במפגש מובהר כי תל מונד.  ,52דקל חדר ישיבות, רח' ה

 ,רוטוקוללצרף את הפ ועל המציעים"ל ציעים ישלח למציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז בדואמ
 צעתם.לה ם,ל ידחתום ע

 
הסתייגות או שאלה אחרת, תובא על ידי  ן מסמכי המכרז, וכל, אי התאמה ביה, שגיאסתירה 9.2

המיועד  דוא"לח באמצעות משלו, 12:00בשעה  201911.06.ליום , עד המזמיןהמציע לתשומת לב 
ל א"וד ובנוסף @muni.ilmond-eltyehudit. דוא"ללכתובת  ,, גב' יהודית חןהחברה מזכירת אל

  .ilanit@mayanot-hasharon.co.il כתובת דוא"לל ,צחי בן אדרתמנכ"ל התאגיד, מר  אלהמיועד 
  רז. לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכצו יופתשובות לשאלות 

 
, שובהן תלמתא"ל ודוכתובת קס ר הפומספהפונה ם ש תכלול אתווורד תהיה בקובץ  פנייה ה 9.3

 ן:להלש"י הפורמט ותהיה עפ
  פירוט השאלה  מספר סעיף  עמוד מספר  מסמך  מס"ד

          

 
היה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות יפה, אין ולא -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 9.4

 .המזמיןתחייבנה את  מאת המזמיןבכתב 
  

מועד  ים בהארכתאת המציעיזכו  אל המזמיןובה מצד היעדר תשובה ו/או איחור בקבלת התש 9.5
   .ת המכרזיםוועדוצעות או להתחשבות כלשהי מצד שת ההלהג

 
מזמיןעריכת שינויים ותיקונים מצד ה 10

 
 ים ותיקונים במסמכימכרז, להכניס שינויהצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאי, בכל עת, המזמין 

בלתי נפרד  קלנים כאמור יהוו חוהתיקו םיהשינוי .שתתפיםאו בתשובה לשאלות המ והמכרז, ביוזמת
או בפקסימיליה לפי אלקטרוני כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר  בכתב, לידיעת, יובאו ,נאי המכרזמת

  .ו להצעתויד-על, יחתמו ע"י המציע ויצורפו ידי רוכשי מסמכי המכרז-הפרטים שנמסרו על
  

  :בחינת ההצעות 11
 

רשאי הא י המזמיןי. בהצעה אחרת כלשהו א ביותר ההזולחור בהצעה מתחייב לב ואינמזמין ה 11.1
להתחשב בין השאר, באמינותו, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המציע, בניסיונו בביצוע 

וגופים אחרים, בכישוריו של  שירותים דומים ברשויות מקומיות ו/או בחברות עירוניות אחרות
ע אחר שנדרש המציהמציע, ובכל פרט  צעתו שלה מעולה, במחירי המציע לבצע את העבודות בטיב

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה להציג ו/או הציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. 
דות קודמות (בין אלה שצוינו המזמין רשאי, במסגרת בדיקותיו לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבו

 טים בדבר המציעאחרים) לבירור פר תו וביןעצודמות שצירף להע"י המציע במסמך העבודות הק



 
 

9 
 

ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, יהא רשאי המזמין לבקש ולקבל מהמציעים 
עם המזמין, ככל  כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה

ות סיק מסקנות לפי ראזמין להמהה כאמור, רשאי שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעול
 פסול את ההצעה.עיניו ואף ל

 
לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה  מזמין רשאיה 11.2

שרי בעלות בין המציעים, קשרים ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה ק
ית ו/או י ההצעה תכסיסנאו אם קיים חשש כ/יוצ"ב וכוין חברות בנות בין חברות אחיות, קשרים ב

הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם 
 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

  
הזמנת חלק מהשירותים בלבד ו/או לספק את ו/או להחליט על לבטל את המכרז  מזמין רשאיה 11.3

ת חלק מהשירותים למועד מאוחר על דחיית הזמנ עצמה  ו/או להחליטחלקם ב ואהשירותים כולם 
. הכל, תוך שמירת והבלעדי ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות ויותר, בהתאם לשיקול דעת

 דת הצורך.לפרסם מכרז/ים חדש/ים במי  ןמזמיו של הזכות
  

ופי של הציון הסהפער בין במכרז ו הה בו הוכרז זוכעוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקר 11.4
להכריז  מזמין רשאיה(כולל),  5%הצעה הכשרה הבאה במדרג הינו עד ציון הסופי בזוכה לההצעה ה

בעל ות עם ההתקשר על הצעה זו כהצעה הכשרה השנייה במכרז. במקרה כאמור, היה ולא תשתכלל
במכרז, וההוראות זכייתו  לה עהכשרה השניילבעל ההצעה  ןמזמיודיע היההצעה הזוכה במכרז, 

כלפי ההצעה הזוכה,  ןהמזמייחולו בהתאמה. אין באמור כדי לגרוע מזכויות חלות על הזוכה ה
 בתאם למסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין. 

  
נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או  11.5

לזוכה כל תביעה ו/או הא למציע ו/או ל סיבה שהיא, לא תוחו, מככמכייה פוצלה הז וחו או לאמכ
י זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצו

 .מכל מין וסוג
 

, כי למציע הזדמנות להביא טענותיובמסמכי המכרז ולאחר שניתנה נראה היה למזמין אחרי עיון  11.6
מכרז או על הנחות בלתי נכונות או טעית של נושא המבוסס על הבנה מו י ההצעהכמהמוצע במס

שהמחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים, רשאי המזמין להחליט שלא לדון עוד במסמכי ההצעה 
 .להנ"
  

מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב ת החורגות לפסול הצעו המזמיןכמו כן, רשאי  11.7
  . יחידי המזמיןן ד מביחאכל עומד לרשות ה

  
המלא גם לאחר  ופרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונמהמציעים רוש רשאי לד המזמין 11.8

 פתיחת ההצעות. 
  

  הודעה על זכייה וההתקשרות  12
  

 וכה.  זל המזמיןודיע על כך יעם קביעת הזוכה במכרז  12.1
 

 לידי החברה האחד יבשהולמסמכי המכרז בנוסח המצ"ב ל יםחוזשני דרש לחתום על ייזוכה ה 12.2
 (ביחס לעבודות המבוצעות עבורו) החברהלידי התאגיד השני עות עבורה) וות המבוצלעבוד (ביחס

לזוכה בדבר  ההודעהימים מתאריך  7תוך , וזאת )ובמקורחתום כדין המזמין  ימיחידכל אחד (ל
 כייתו במכרז.ז

  
ים את המסמככם על ידו ימת ההסתחעד למעמד יד אגהתלידי וידי החברה ימציא ל כמו כן הזוכה 12.3

 :הבאים
  

על פי עם אותו הצד תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה שור חאי 12.3.1
 זה.   מכרז מסמכיורף לאותו החוזה והמהווה חלק  מבנוסח המצנוסח אישור על קיום ביטוחים 

  
 5% -סך השווה להסכם, בל ח המצורף כנספחאוטונומית ובלתי מותנית בנוסערבות בנקאית  12.3.2

אשר תהא  מחירי תשומה בסלילה,צמודה למדד שכר החוזה בתוספת מע"מ, אחוזים) מ הישחמ(
, עד התאגיד/החברה, לפי הענייןתוארך, לפי דרישת ו תקפה לכל תקופת תוקפו של החוזה
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 תוערבוינתנה שתי מובהר, כי תי. של הזוכה לפי מסמכי המכרזא התחייבויותיו להשלמת מלו
, אשר סכומן והשנייה לטובת התאגידהכלכלית  טובת החברהת להאח -כאמור בתנאים דלעיל 

 +מע"מ משכר החוזה (וסכום כל אחת מהן עפ"י החלק היחסי משכר החוזה10%הכולל הינו 
 .)בהתאם למפורט בכתבי הכמויות

  
המזמין הא י כאמור ימים 7ך תולעיל בה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט קרבמ 12.4

וכן , החל מהתאריך האמור בהודעה זוכהתן לייהודעה בכתב ש, בכייה במכרזלבטל את הזרשאי 
ולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים המכרז כ להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את ערבות

 ן. יו כל דאמכרז ו/על פי ההמזמין לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי  מראש, והכל מבלי
  

  ים במכרז באשר לאי זכייתם. ב ליתר המשתתפיתן הודעה בכתהמזמין י 12.5
  

 . כל אחד מבין יחידי המזמיןיצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי ב 12.6
  

  ביטול המכרז 13
  

ם ממנו, או לצאת למכרז חדש ז או לבטלו או לבטל חלקירשאי לצמצם את היקף המכר המזמין 13.1
ות, או שלא יעמדו היו בלתי סבירת במקרה שההצעות המתקבלות יוא, לרבסיבה שהימכל 

 .  בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה
 

לבטל  -אך לא חייב  –כי המזמין יהא רשאי י כל דין, מובהר בזאת, "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ 13.2
 :אלההמקרים ל אחד מהאת המכרז גם בכ

  
וה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך יר נמוך או גבההצעות שהוגשו הן במח 13.2.1

 נשוא המכרז.העבודות ו/או מהמחירים שנראים לחברה כמחיר הוגן וסביר עבור 
 

ההבהרה ו/או לאחר מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות  התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום 13.2.2
או שהושמטו נתונים  רטות במסמכים,או בדרישות המפו יםות במפרטענפלה טהצעות, שפתיחת ה

 , או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.הסכם ו/או נספחיודרישות מהותיים מה /
  

אמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תי 13.2.3
 .ובלהסדר כ

  
או למי מרוכשי מסמכי המכרז /עים במכרז ויצהמכרז, לא תהא למי מהמיטול בעל  יןהמזמט ליהח 13.3

 ו.ו/או כלפי מי מטעמ המזמיןכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 
  

  הוראות כלליות 14
  

ת והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשו ,ולתאגיד לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  14.1
 .צעה במכרז זההכנת והגשת ה ךרלצו המכרז אלא מוש במסמכיכל שי

 
סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז  14.2

  במחוז מרכז.זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 
  

  
  בכבוד רב,      

  
  בע"מהשרון  מעיינות                        בע"מ ונדמ תלהחברה הכלכלית 
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  1.1נספח 
  קודם ןופירוט ניסי

  
  הסף הרלבנטי:תנאי 

  ,פרוייקטים של פיתוח תשתיות הכוללים סלילת רחובות 2, לפחות ואילך 1.1.2015מי שביצע, החל מיום 
ה לקראת התקנת תשתיות עבודות ניקוז ועבודות הכנ ,עבודות ביוב ,עבודות מים ,פירוקים ,עבודות עפר

י תאגיד דים עירוניים,מקומיות, תאגילה,  רשויות שמכגון משרדי מ ,םים ציבורייגופ בורע  ,רקעיותתת ק
גים מים וביוב, מע"צ, נתיבי ישראל, נתיבי איילון, נת"ע וכיו"ב, כאשר כל פרויקט מבין הפרויקטים המוצ

  מע"מ).  (לא כולללפחות ₪ מיליון   20הינו בהיקף כספי של 
ר. או מאוחר יות  1.1.2015 יום עבודות שהחלו בכוונה ללמען הסר ספק מובהר כי ה

  לביצוע עצמי בלבד, ולא באמצעות קבלני משנה.י הכוונה כ ר,עוד מובה
(יש להציג פרויקטים שהושלמו  קט ועד סופוימתחילת הפרו -לביצוע מושלם  בנוסף מובהר כי הכוונה

. )ום נמסרף אם טר, אבלבד
  

  -ם כמפורט להלןהנדרשי על המציע למלא את כל הפרטים
  
  
  שתיות:לפיתוח ת ןופרוייקט ראש  .א

  
  ט: _______________________________קשם הפרוי

  
              יקט: מיקום הפרו

  
  תיאור העבודות שבוצעו ע"י המציע:

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

  
        גמר:          התחלה:    מועד הביצוע

  
                  קטהפרויהיקף תקציבי של 

  
          טלפון____________________________המזמין שם 

  
  _________________ טל' : __________איש קשר אצל המזמין ____________

  
   

  
  :לפיתוח תשתיות שניפרוייקט   .ב

  
  קט: _______________________________שם הפרוי

  
              קט: מיקום הפרוי

  
  תיאור העבודות שבוצעו ע"י המציע:

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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        גמר:          התחלה:    מועד הביצוע

  
                  קטהפרויהיקף תקציבי של 

  
          טלפון____________________________המזמין שם 

  
  ________________ ____ טל' :______________ן _____איש קשר אצל המזמי

  
  

  
  תשתיות:תוח לפי ישלישפרוייקט   .ג

  
  קט: _______________________________שם הפרוי

  
              קט: מיקום הפרוי

  
  תיאור העבודות שבוצעו ע"י המציע:

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  
        גמר:          התחלה:    מועד הביצוע

  
                  קטהפרויהיקף תקציבי של 

  
          טלפון____________________________המזמין שם 

  
  ____ טל' : ___________________________________ צל המזמיןקשר אש אי

  
  

  הערות:

קט בנוסח בדבר ביצוע פרויקט חתום ע"י מזמין העבודה/ מנהל הפרויאישור לצרף יש   .1
   שפורטו לעיל.  עבודותביחס לכל אחת מ 1.4נספח 

   

  ם.וספים נדפיאמצעות צירוף ונת הנ"ל בת במתכנוספו עבודותניתן לפרט   .2
          

  

  

  _____________________ :שם המשתתף                 

      

  משתתף: ____________ת וחותמת החתימ                

                 

  תאריך: ____________________                
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  1.2נספח                 
    
  נוסח ערבות בנקאית להצעה  

  
  לכבוד

  מ"מעיינות השרון בע -ובע"מ  תל מונדהחברה הכלכלית לפיתוח 
  

  
  איתערבות בנק  ן:דוהנ

  
  

 כל אחד מכם, ") אנו ערבים בזה כלפישבקהמ" -הלן ל(  ________________________ תשפי בק-על
שקלים אלף חמישים ו ש מאותשבמילים: ( ח"ש 000065, לסילוק כל סכום עד לסך שלביחד ולחוד, 

 ותשתית וח לביצוע עבודות פית 1/19מס'  שותף)מבי (מופש בקשר למכרז שתדרשו מאת המבק חדשים),
  .בתל מונד 'א182תב"ע  םחבמת

  
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7עד לסך הנ"ל, תוך ם כל סכום או סכומים אנו מתחייבים לשלם לכ

  אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש.
  

יה פ-וכיח את דרישתכם עלהלהיה צורך , ולא ילביטול ת ובלתי תלויה ולא ניתנתתי חוזרת זו הינה בלבוער
פיה, תביעה -בים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום עלופן אחר, ולא תהיו חייבהליך משפטי, או בא

  לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש. ואמשפטית נגד המבקש 
  
  

  נה.לנו אחרי המועד הנ"ל לא תע שתימסרדרישה  27.02.2020ם עד ליוערבות זו תישאר בתוקפה 
  
  

  להסבה.להעברה או ה ניתנת ניערבות זו א
  

  
  

  רב,  בכבוד
  
  

____________________  
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  1.3נספח 

  

  העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

  
י אהיה ר את האמת וכעלי לומשהוזהרתי כי לאחר ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

  ה בזה כדלקמן: לא אעשה כן, מצהיר/ םם הקבועים בחוק אצפוי/ה לעונשי
  

שהוא הגוף  ")המציע" –__________ (להלן ________תצהיר זה בשם _____ ת/תןהנני נו .1
ון וכן עם מעיינות השר) "החברה(להלן: " בע"מ תל מונדהחברה הכלכלית המבקש להתקשר עם 

יצוע עבודות פיתוח בל 1/19מס' שותף) פומבי (ממכרז פרסום בעקבות ") גידהתאן: "בע"מ (להל
. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת ")המכרז" - (להלן בתל מונד 'א182במתחם תב"ע תשתית ו

 .המציעתצהיר זה בשם 
  

  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2
  

 ת***;תר משתי עבירוו לא הורשעו** ביוקה* אליאו בעל זי יעמצה   
  

, אך במועד  ההתקשרות ביותר משתי עבירות*** ל זיקה* אליו הורשעו**או בע מציעה   
  ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

  
  ;1976-ם, תשל"וב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריי2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"   *

  ;31.10.02ם ויעבירה שנעברה לאחר הורשע בפסק דין חלוט ב –הורשע" "  **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-שכר מינימום, התשמ"ז עבירה לפי חוק –בירה" "ע  ***

   1991-(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א
האכיפה של דיני  להגברת לחוק 2בסעיף ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו   

נויות בתוספת השלישית קוקים המת החיהוראו ל, גם עבירה ע2011- העבודה, התשע"ב
  לאותו חוק.

המועד  שבו הוגשה  לגוף  –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –****    "מועד ההתקשרות" 
  -הצעה כאמור  הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה

  ההתקשרות בעסקה. מועד
  

  האמורים להלן: ןנטי מביהסעיף הרלוויש לסמן את    .3

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –' לופה אח      
  . מציעאינן חלות על ה (להלן : "חוק שוויון זכויות")

 
  אותן.   םוהוא מקיי מציעל החלות עלחוק שוויון זכויות  9יף ראות סעהו –ב' לופה ח     

  
ה הרלוונטיות יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנ -לעיל  4ן את החלופה ב' בסעיף שסימ מציעל .4

  להלן: 

 עובדים. 100-מעסיק פחות ממציע ה –) 1חלופה (      

משרד  פנות למנכ"לם לפחות, והוא מתחייב לעובדי 100מעסיק  מציעה -) 2(חלופה    
לחוק  9עיף סיישום חובותיו לפי  ים החברתיים לשם בחינתהרווחה והשירותודה בעה

  שם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. ל –שווין זכויות, ובמידת הצורך 

ירותים הרווחה והש  התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה מציעבמקרה שה         
תחייב גביה הוא  השרות שלקתלעיל, ונעשתה עמו ה) 2החברתיים לפי הוראות חלופה (

נה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום פ הוא מצהיר כי –) 2פה (כאמור באותה חלו
  לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9חובותיו לפי סעיף 
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למנכ"ל מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  מציעה -לעיל  4סעיף שסימן את החלופה ב' ב למציע .5
ברה ממועד התקשרותו  עם החימים  30חברתיים בתוך והרווחה והשירותים ה משרד העבודה

 (ככל שתהיה התקשרות כאמור). 
  

 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6
  
  
  

                ____________________  
  הירמת המציחת                         

  
  
  

  אישור חתימה
  

די רשמ רשא_________, _________, עו"ד מ.ר. פיע בפני, ______וה ,ום ________, כי ביני לאשרירה
מוכר לי באופן הנושא ת.ז. מס' ____________/ , ברחוב ____________, מר/גב' ____________

אם לא יעשה  קוחשים הקבועים בוי לעונוכי יהיה צפ אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
  פני.ב ודלעיל וחתם עלי ורתצהי, אישר נכונות כן
  
  

                ____________________    
        
  מת עורך הדיןחתי                                  
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   1.4נספח 

  אישור ביצוע פרויקט

  בלבד)(אישור זה יינתן על ידי מזמין הפרויקט ו/או מנהל הפרויקט 

  אך ורק בעברית)שור זה יינתן י, כי א(מובהר
  
  

ממסמכי וכחלק  ")המציע" :(להלן ____________________ ח.פ/ת.ז ___ _____________לבקשת 
במתחם תב"ע  לביצוע עבודות פיתוח ותשתית 1/19מס'  פומבי (משותף)מכרז הצעת המציע במסגרת 

בע"מ, יד מעיינות השרון ותאג בע"מ נדתל מולפיתוח החברה הכלכלית לידי מוגשים ה, בתל מונד 'א182
  מאשרים כדלקמן:הרינו 

  

 [פירוט מקום ביצוע העבודות]__ ________________________________ביצע ב __המציע   .1

________________________________ _____ ות, הכוללפיתוח תשתיותבישראל, עבודות 

  .[פירוט קצר של מהות העבודות]______ ____________________________________________

  

  .___שלמו בתאריך________תאריך _________ והוחלו בלעיל ה 1בסעיף  העבודות המתוארת  .2

  " ביחס לביצוע הפרויקט בכללותו ניתנה בתאריך___________. תעודת גמר"

  סופי בגין העבודה הנ"ל אושר בתאריך _________________.שבון ח

  

_____________  -ולל של עמד על סכום כלעיל  1בסעיף עבודות המתוארת פי של ההיקף הכסה  .3

  .בתוספת מע"מש"ח 

  

 ______________ טלפון: ________________שם: _____        : המזמין טיפר  .4

  ____מייל:_____________

  

 ______________  טלפון: ________________: שם: _____פרטי מנהל הפרויקט  .5

  ______________יל:___ימ

  

                 ______________ ן:טלפו _______________: שם: _____ן הפרויקטפרטי מתכנ  .6

  __________ ______ מייל:

  

  הערות:________________________________________________________________  .7

  

  _____________________________________________________________________  
  
  

  על החתום:
  

  __________________    שם:  __________________    חתימה:
  
  

  
  __________________    תאריך:  __________________    יד:תפק
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  2מסמך 
            כבודל

  ")דהתאגילהלן: "עיינות השרון בע"מ (מ -ו )"החברה"בע"מ (להלן:  תל מונדחברה הכלכלית לפתוח ה
  
  א.נ., ג.
  

  והצהרת המשתתף הצעה
  

  בתל מונד 'א182"ע במתחם תבתשתית תוח ויפ לביצוע עבודותמכרז 
  

  הצהרה והתחייבות  
  

פומבי מכרז מגישים בזאת הצעתנו לאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 
 ,")המכרז" –(להלן  מונד בתל 'א182ע ם תב"תחבמ תשתיתפיתוח וביצוע עבודות ל 1/19 מס'(משותף) 

  מן: קלמצהירים ומתחייבים בזה כד
  

שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את  רז, בין המצורפים אליו וביןבנו את כל האמור במסמכי המכה .1
 . ןו/או העלולים להשפיע עליה ותבביצוע העבודכל הגורמים הקשורים 

  
מן במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא  ל האמורת כננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו אה .2

ות הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעדרושות ו/או הנחוצות להגשת דיקות הבהכי ערכנו את כל הכלל, 
למקום העבודה, לטיב הקרקע ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים 

כנו ו את הצעתנו. לא הסתמך ביססנלכ וכי בהתאם ותהעבודהכרוכות בביצוע הוצאות העל 
ו/או  החברהידי  טחות כלשהם שנעשו בעל פה עלת או הבוררסומים, אמיו על מצגים, פבהצעתנו ז

, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים םו/או מי מטעמ םו/או עובדיההתאגיד 
דרישות המבוססות על עות או תביולא נציג כל בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 

  טענות כאמור.  מראש על תו מוותרים בזאאי הבנה ואנידיעה ו/או אי 
  

שיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע ייות, הכשירות, הרידע, המומחאנו בעלי ה .3
העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי 

המכרז.
  

שות ירהצעתנו זו עונה על כל הדושים מהמשתתפים במכרז ל התנאים הנדרכמדים בעו אנו .4
ם הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף פים את כל המסמכיולראייה אנו מצר סמכי המכרזשבמ

(הן זו של החברה והן זו של התאגיד) מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים 
פנות הזכות לחקור ול ת המכרזים שמורהוידוע לנו כי לוועדו. עוד עתנעלולה לפסול את הצ

דרש להוכחת כל מידע/ מסמך נוסף אשר יי ם ו/או ולדרוש מאיתנו להציגשלישיי םילצדד
רב כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותינו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נס

פסול את ף לוא ןלהסיק מסקנות לפי ראות עיניה תוהוועד תוילמסור מידע או מסמך כאמור, רשא
ההצעה. 

  

.  הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות יות והתנאיםכל ההתחייבולבצע את עצמנו  ים עלבלקמאנו  .5
  

וכוח האדם המקצועי והמיומן הנדרש הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6
ת יבים לעשוואנו מתחים הנקובים במסמכי המכרז, במועדי ודהעל מנת לבצע ולהשלים את העב

   ז.רכאם נזכה במ כן
  

מנים הקבועים במכרז ולסיים את אנו יכולים לעמוד בלוחות הזגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי ה .7
 12בפרק זמן של  (הן העבודות עבור החברה והן העבודות עבור התאגיד)העבודות שלב א' של 

מיום מתן צו  מכרזלמסמכי ה 3.15מסמך כמפורט ב ניתניםה העבודה יוותאמה לצבה חודשים
 .)ולידי התאגידתבצע במקביל לידי החברה סירת העבודות (שלב א') תר מ(כאש דהובהתחלת ע

הננו מתחייבים לעמוד  .כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז לנוידוע 
 , ההיתריםהאישוריםכל לנו כי קבלת  , מובהרספקלמען הסר  .בלוחות הזמנים האמורים

 ה עפ"י מסמכי המכרז, נכלליםישוי שבגדר התחייבויות הזוכהליכי הר ות הנדרשים ויתרוהרישיונ
בלוח הזמנים הנ"ל ואם נזכה אנו מתחייבים לקדמם במועדים אשר ימנעו כל חריגה מלוח 

 הזמנים דלעיל.
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איתנו בהסכם, נבצע את  ותקשריגיד והתא רההחבהננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז ו .8
ות והוראות כל דין, למסמכי המכרז, הוראות הבטיחבהתאם  ,ןתעבודות נשוא המכרז בשלמוה

 .והתאגיד החברהירים הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון לפי המח
  

י הבלעד םדעת, לפי שיקול םרשאי חברה ו/או התאגיד יהיוהבנוסף, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי  .9
לן הזוכה לבצע גם את וש מהקברד, לשלב א'ב ותעבודה סיוםממועד החודשים  24לך ובמה

ויות והמפרטים, ובמקרה כזה הקבלן ת בשלב ב', כמפורט בתכניות כתבי הכמהעבודות הכלולו
 "זעמידה בלוהמצאת ערבות בנקאית נוספת ויהיה חייב לעשות כן, בהתאם לתנאי המכרז, לרבות 

  התחלת העבודה לשלב זה).חודשים ממועד הוצאת צו  12שלב ב' (שנקבע ל
  

גם אם לא  כרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנוו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מידוע לנ ןכ .10
 הוזכרה במפורש במסמך זה.

  

ים מאשרהכמויות אינן מחייבות והננו  יכי הכמויות הנקובות בכתבידוע לנו ואנו מסכימים לכך  .11
נו, ובכלל זאת וזמן מאתישעם היקף העבודות  עה בקשרכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תבי בזאת

(הן הכמויות  יזה המתואר בכתבקטן ו/או גדול (בכל שיעור שהוא) מ אם ההיקף כאמור יהיה
במסגרת כתב הכמויות בקשר עם העבודות עבור החברה והן כתב הכמויות בקשר עם העבודות 

 לא שינוי במחירי היחידה. בים לבצע את העבודה שתוזמן למתחייואנו ) אגידעבור הת
  

הינו בגדר הערכה בלבד ולא תהיה לנו כל  ויותהכמ יכי היקף העבודות המתואר בכתב ידוע לנו .12
בגין היקף עבודות קטן או גדול  םו/או כל מי מטעמו/או התאגיד טענה ו/או דרישה נגד החברה 

 הכמויות. יבואר בכתהמת (בכל שיעור שהוא) מזה
  

, םרשאייהיו  םת תוזמנה מאיתנו והעבודוהל כש יםמתחייב םאינוהתאגיד ה כן ידוע לנו כי החבר .13
או  םעת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין העבודות מקבלנים אחרים ו/או לבצעם בעצמכל ב

או מן /ות ומויהכ יו/או מכתב ים הטכנייםבכל דרך אחרת, ו/או לבטל ולשנות פרטים מן המפרט
  .ענה ו/או דרישה בגין כךניות ולא תהיה לנו כל טהתכ

  

כרז, הננו מציעים לבצע את כל כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המ בהסתמך על .14
ות / לספק את כל המוצרים והחומרים במחירים הנקובים על ידי החברה העבוד

 ם: , ועליה)ב'  3.3והן נספח א'  3.3(הן נספח  הכמויות יבכתבוהתאגיד 
  

  הפחתה (הנחה) של % _ _._ _
 

 הנקודה שרוני (במתכונת של שתי ספרות לאחר ד בשבר עיחיש לנקוב בשיעור הפחתה א
  העשרונית:% _ _ . _)  

 הכמויות, באופן אחיד  יכתבשני מובהר כי שיעור ההנחה שלעיל יחול על כל מחירי היחידות שב
 . העבודות ו/או בסוגן, כמפורט בהסכםבהיקף  פחתהוכן על כל שינוי, תוספת, עדכון או ה

  

ם שבמסמכי נאיבהתאם לת ותה והסופית לביצוע העבודה המלאורמתאת הזו כוללת  תנוהצע .15
ע , ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוהמכרז

 ייבויותינו נשוא החוזה, לרבותלכל התחמלא העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות, ומהווה כיסוי 
ישוי והיתרים, בודה, כלי רכב, הובלות, ביטוחים, רם, כלי עירם, ציוד, אביזרים, חומאד כוח

ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת במסמכי  צורך ביצוע העבודהההתאמות המתחייבות ל
 המכרז.

 
ת מעבר לסכום הנקוב על ידינו העבודו יצועידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין ב .16

נון המפורט , לרבות לא בגין שינויים בהצעת התכמדה למדדצה ל, לרבות לא בגין הפרשי דלעי
(למעט שינויים ותוספות בעבודות לגביהן צוינה במפורש  לדרוש םזכאיוהתאגיד  החברהאשר 

מע"מ ווסף מורה יתם התבחוזה זכאות הקבלן לקבלת תמורה נוספת). על אף האמור, לסכו
 .המקרה לפיגיד, אתו/או ה החברהשולם על ידי בשיעורו עפ"י דין אשר י

  

ובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על יטל, תשלום חכי כל מס, ה נוכן מובהר ל .17
גיד או/או הת החברה ונכי. לצורך כך, נווישולמו על ידי נוביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלי

סכומים אלו והעברת  ,ןום שעליה לנכות לפי כל דימהסכומים שיגיעו לנו כל סכלמקרה) (בהתאם 
.נולזכאי תהווה תשלום ל
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 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .18
  

מאה ( 120ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .19
 םרשאייד יהיו והתאג ברהחהידוע לנו, כי ות במכרז. יום מהמועד האחרון להגשת הצע) ריםועש

) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו שישים( 60צעה למשך לדרוש הארכת תוקף הה
, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם נחשב כמי שחזר בו מהצעתולכשנידרש, 

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -לעגיד תאוה ההחבר םזכאי
  

 חוזרת,-עה ללאמשום הצחייבים, לראות בהצעתנו זו  ם, אך לאיאכי תהיו זכ ,אנו מסכימים .20
מחייב יכרת הסכם יובקבלתה על ידכם  1973 –לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג  3כאמור בסעיף 

 . (לבין כל אחד מכם בנפרד) כםבינינו לבינ
 

המצורף  בנוסח₪  650,000 ם שלנקאית חתומה בסכונו, מצ"ב ערבות בום הצעתת קילהבטח .21
 .27.02.2020-עד הבתוקף , והמכרזמסמכי ל

  
מציא את כל המסמכים נ ,במועד שנידרש לכך על ידכםה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי יה  .22

ת יו, ערבום כדיןחתום, ימלרבות ההסכ ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי
ם. ת ביטוחיעל עריכ יםהביצוע והאישור

  
במסמכי המפורטים  מציא אחד או יותר מהמסמכיםנלא שבמקרה כימים, כי ומס אנו מצהירים .23

והתאגיד  החברהיהיו , נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנוו/או לא המכרז 
ורפת בהתאמה לטבלת הקנסות המצעבורו) ות בוצע(כל אחד בנפרד וביחס לעבודות המ םזכאי

מתום המועדים  כל יום איחורם וקבועים מראש בגין מיכסכפיצויים מו) 3.12(נספח  לחוזה
ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר י, לפי הענבמסמכי המכרזהנזכרים 
שביניהם. 

  
לחלט את הערבות הבנקאית  םרשאי היויד יו/או התאג החברהכמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה 

אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפורט  לןבקצעתנו זו ו/או להתקשר עם המצורפת לה
 מכי המכרז. במס

  
 החברהכן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

הננו הגשת הצעתנו למכרז. עם נו עצמ שאנו נוטלים עלעקב הפרת ההתחייבויות והתאגיד 
החברה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות  עהיבו כל טענה ו/או תתהיה לנ ים כי לאמצהיר

ציע אחר במקומנו.  מ עםוהתאגיד 
  

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .24
 יןפי ד-כל מניעה עלאין על הצעה זו, וכי ע ציהמ אגידמוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם ת

 זו. ה עצו הסכם לחתימתנו על הא
  

  זו:נו של הצהרת תה המלאהאת משמעוו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .25
  

 מס' זיהוי: _____________ __________שם המשתתף: __________
  _____________ס: פק _______ טל: ________________: ______(כולל מיקוד) כתובת

  יד : _____________________ני 'לר: _______________ טקש אישדוא"ל: _______________ 

  
  ימה:______________________תח  תאריך ________ 

  
  

  אישור עורך דין
  

חברת ______________________, ח.פ. מאשר כי  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ
 רזכמוכל יתר מסמכי הההצעה כי ") הינו תאגיד קיים ופעיל והמציע" –(להלן __ _______________
__________________ וכי חתימתם של ו ____ידי ה"ה ____________-על ונחתמהמצורפים לה 

  אלה מחייבת את המציע בכל הקשור והכרוך במכרז זה ובהתקשרות על פיו. 
  



 
 

7 
 

  _______________ מה_חתי ___חותמת ___________ תאריך __________
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   3מסמך 
  סכםה

  

     כלית לפיתוח בין החברה הכל ייחתם במישרין אחדם על שני הסכמים נפרדים: הסכם תוחלי הזוכה במכרז יידרש ר, כמובה(

  )בע"מ לבין הזוכה במכרז, ואילו ההסכם השני ייחתם במישרין בין מעיינות השרון בע"מ לבין הזוכה תל מונד

  
  9201ביום _____לחודש ____ שנת  תל מונדב תםחנך ונערש  

  
  ותר][מחק את המימעיינות השרון בע"מ  / בע"מ תל מונד וחתיהחברה הכלכלית לפ ין: ב 
 אבן יהודה ,א3העצמאות  / , תל מונד51הדקל רח' מ  
   )"המזמיןאו " חברה"הלהלן: "(  

  
   ________________________ בין: ו 
   _____________רח' מ  
   )קבלן"הלהלן: "(  

  
פתוח התשתיות על עפ"י דין אחראית ") המועצה" –(להלן  ת תל מונדומועצה מקומי  והואיל: 

בתחום עפ"י דין , למעט תשתיות המים והביוב שהינן ח זה להלן)רת מונ(כהגד במקרקעין
  ;אחריות מעיינות השרון בע"מ

  
  ר, בביצוע עבודות תכנון, תשתית ופיתוח; השאבין החברה הינה תאגיד מוניציפלי העוסק, ו הואיל: ו
  

   ;'א182מתחם תבע מתוכנן לקום  ,תולהח ב"עותהתועפ"י   והואיל:
   

ס' מ(משותף) מכרז  ופרסמומעיינות השרון בע"מ  בע"מ תל מונדהכלכלית לפיתוח ה החברו  והואיל: 
  ;(שלב א') יןקרקעבשטחים הציבוריים שבמ ") לביצוע עבודות הפיתוחהמכרז" –(להלן   1/19

  
אם להחלטת וועדת המכרזים של בהת מכרז הנ"לחרה כהצעה הזוכה בהצעתו של הקבלן נבו    והואיל:

  __;החברה מיום ______
  

בהתאם לתנאי הסכם זה נשוא המכרז הפיתוח במקרקעין  עבודותין לבצע את יוהקבלן מעונ  והואיל: 
  ;להלן

    
  פיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:ל

  יכלל
  
  ד ממנו ויקראו עימו כאחד.  הסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרא למבוה .1
  
  כהגדרתם המופיעה בצד שמאל להלן:  סכם זה יפורשו המונחים המופיעים בצד ימין להלןהב .2
  

 כנספחהמצ"ב עבודות בהתאם לתוכניות המקרקעין שבהם תתבצענה ה   -"המקרקעין" .2.1
 .להסכם 3.5

 
  זה.  ו/או מי שימונה כנציגה לצורך הסכם  תל מונדמועצה מקומית   -  "ועצהמה" .2.2

  
 או" רההחב" .2.3

דה לעניין הסכם ולרבות מי שיוסמך על יכהגדרתה במבוא להסכם זה   -"המזמין"  
  .   חלקוזה או 

  
מנהל פרוייקט שימונה על ידי החברה ויפקח על ביצוע העבודות     -"המנהל" .2.4

 כמתחייב מן ההסכם.  
  

אם לפקח על העבודות שיבוצעו בהתנה מטעם החברה המהנדס שימו   -" "המפקח .2.5
 .   להסכם זה
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 בודות. מנהל הקבלן ו/או מי שימונה מטעמו לניהול הע   -  "ןציג הקבלנ" .2.6
  

  העבודות"" .2.7
המפורטות  בודות התשתית והפיתוח במקרקעיןעיתר סך כל   - או "עבודות הפיתוח"

 פי שתורהה אחרת כל עבודכו 3.4המצ"ב כנספח  יםפרטבמ
 תםסכם שייחביחס לה החברה ו/או יורה המנהל ו/או המהנדס

 . בלןקהלבין בין החברה 
  

  אתר בו תבוצענה העבודות.כל     "האתר" .2.8
  

, מכבי אש, חברת החשמל, בזק, משרד ממשרדי רמ"י, המועצה  - יות"שוהר" .2.9
טוטורי שויות התכנון והבנייה וכל גורם סטרחברת מקורות , הממשלה, 

 אישורן. עבודות ו/או בתכנונן ו/או בהפי דין בביצוע  אחר בעל עניין על
  

 3.5ח לביצוע העבודות, כמפורט ברשימת התכניות, נספיות נכהת    -"התכניות"  .2.10
   .   ו/או כל תכנית אחרת ביחס למקרקעין להסכם

  
 .'א182/1-5הצ/ל התב"עות החלות על המקרקעין, ובפרט תכנית כ- "התב"עות החלות" .2.11

  
א' לחוק 157מערכות המים והחשמל לפי סע' התחברות לאישור על    -" 4 "טופס .2.12

 1965 –ן והבניה תשכ"ה התכנו
  

 או" 5"טופס  .2.13
ות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו לתקנ 1עיף כהגדרתה בס  - "תעודת גמר"

  . 1970ואגרות), תש"ל 
  
 מנו:נפרד היהסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן ומהווים חלק בלתי  .3

על עריכת ביטוחים נוסח אישור  - 3.1נספח  .3.1

וצר מהריכת ביטוח חבות ח אישור ענוס - 3.2נספח  .3.2

כתבי כמויות:  - 3.3נספח  .3.3

  בע"מ תל מונדלפיתוח  הכלכלית כתבי כמויות ביחס לעבודות החברה -3.3.1נספח 

מעיינות השרון בע"מחס לעבודות כתבי כמויות בי - 3.3.2נספח 

 פרטים טכנייםמ - 3.4נספח  .3.4

רשימת תוכניות ותוכניות  – 3.5 פחנס .3.5

: ובלתי מותנות יותמואוטונויות ביצוע נוסח ערב - 3.6ח נספ .3.6

  .בע"מ תל מונדלפיתוח חברה הכלכלית ה בות ביצוע לטובתער כתב     - 3.6.1נספח  

ות השרון בע"מ   מעיינ כתב ערבות ביצוע לטובת      - 3.6.2ספח נ

  :יות ובלתי מותנותמוטונואת בדק  יובוח ערנוס – 3.7נספח  .3.7

  .מבע" תל מונדלפיתוח כלית לכהחברה ה לטובתדק בערבות כתב     - 3.7.1ספח  נ

מ   מעיינות השרון בע" טובתל בדק רבות כתב ע     - 3.7.2ספח נ

.1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג  – 3.8נספח  .3.8

על זכות עיכבון ך ויתורמסמ - 3.9נספח  .3.9

ופי  .במסגרת החשבון הסר היעדר תביעות אישור בדב - 3.10נספח  .3.10

 סיום.גמר/נוסח של תעודת   - 3.11נספח   .3.11

 ויים מוסכמים  טבלת פיצ  -  3.12נספח    .3.12
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                                אינו -פר הכחול) (הס המפרט הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון  - 3.13נספח   .3.13

.  יר כי מצוי בידיוך כל מציע מצהמצורף פיזית א

ורף צאינו מ - עודכנתמהדורה מת, ב, משרד התשתיוויט ביצוע עבודות במפר    -  3.14ח  נספ .3.14

  .אך כל מציע מצהיר כי מצוי בידיות פיזי

ני ועדים להשלמת אבמפירוט  לביצוע מכלול העבודות, לרבותכללי לוח זמנים   - 3.15נספח  .3.15

מצורף )   . ( לו"ז מפורט לא  דרך

  מילואיםסתירות במסמכים והוראות 
  
ירה, אי במקרה של סתראם כמקשה אחת. את השני ויש לקו מכרז משלימים אחדמסמכי ה .4

מה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה אחרת בהם, יהיה סדר התא
  העדיפות בין מסמכי המכרז כמפורט להלן:

 ביצועכי לצור  
 ת התוכניו .4.1
 המיוחדהמפרט הטכני  .4.2
 כתב הכמויות  .4.3
 "המפרט הכללי") ן משרדית (להלןיבן בהוצאת הועדה הלעבודות בניפרט מה .4.4
  נוסח המכרז .4.5
 ההסכם .4.6
   ישראליים תקנים .4.7
 תקנים זרים. .4.8
 כל מסמך אחר שיצורף על ידי החברה למסמכי המכרז.   .4.9

 הקודם עדיף על הבאים אחריו.   
 

  תשלום לצורכי 
 כתב הכמויות  .4.1
 י המדידה המיוחדיםפנאו .4.2
 התוכניות  .4.3
 המיוחדהטכני המפרט  .4.4
 רט הכלליהמפ .4.5
 ז רכנוסח המ .4.6
 ההסכם .4.7
 תקנים ישראליים .4.8
 תקנים זרים. .4.9

  עדיף על הבאים אחריו.דם הקו 


אחת מהוראות החוזה ת גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הורא .5
או  לק ממנו,ך או של כל חושו הנכון של מסמהקבלן מסופק בפירו שהיה להוראה אחרת ממנו, א

ן בכתב , יפנה הקבלהסכםכהלכה את ה אין הקבלן מפרש וודעה לקבלן שלדעתהמפקח ה שמסר
   במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.בדבר.  הוראות בכתבלו ל והמנהל ייתן למנה

  
הוראות, לרבות  תוביצוע העבודכדי תוך  מןמזמן לז להמציא לקבלן םאו המפקח רשאיהחברה  .6

בעלי משמעות כספית ספות ושינויים ותהוראות הכוללות  ביצוע העבודה. עלתכניות, לפי הצורך, ל
 להלן.   31עד  24סעיפים ראות יחולו הו

  
  הצהרות הקבלן

  
 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  .7

 .1976 –הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .7.1
 

פ"י כל דין כלפי עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש ע ל במסגרתדין ופועספרים כ א מנהלוה .7.2
 .במהלך כל תקופת ההסכם ךות כוכי ימשיך לעש ,לשלטונות המס ובכל
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הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  .7.3

 סכם.הדין וימשיך לעשות כן בכל תקופת חלותו של הה
 

  סכם זה. נשוא ה ע העבודותהדרושים לביצו שיונותי, ההיתרים והריםא בעל כל האישורוה .7.4
  

זה, ובעל אמצעים נאותים הסכם נות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי מיומ להוא בע .7.5
ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך 

    .הסכםב התקופה שנקבעה לכך
  

  . או הנובעים מהןביצוע העבודות ו/תונים והנסיבות הקשורים בל התנאים, הנהוא בחן את כ .7.6
  

בביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה יו וובחתימתו על זההסכם אין מניעה להתקשרותו ב .7.7
  משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

  
ם לו והנספחיהסכם ה ונספחיו, וכל תנאי הם זלרבות הסכנספחיו המכרז והוא קרא את  .7.8

  רים לו. ירים וברונה
    

  ותיאור העבודות כםההס מהות
  
במקרקעין, בתמורה לתשלום הסכומים הנקובים  רה את עבודות הפיתוחהקבלן יבצע עבור החב .8

 בהצעת הקבלן במסגרת המכרז, הכל כמפורט בהסכם זה להלן.
 
המפרט, כתב ברציפות בהתאם למסמכי ההסכם ובייחוד וצענה באופן שוטף תוח תבועבודות הפי .9

ת הזמנים וחוובלם להוראות החברה והמפקח, באיכות מעולה אתבהות והתוכניות, הכמוי
 .המפורטים בהסכם זה להלן

  
, הכלולים בכתב הכמויות להקטין את היקף העבודות ואהחברה תהיה רשאית, מעת לעת, להגדיל  .10

בלי התמורה, מ ט בפרקכמפור ויות העבודה אשר בוצעו בפועללכמאם לן תעודכן בהתבורה לקוהתמ
והסכומים דגש כי ההיקפים למען הסר ספק מוטענה או דרישה בעניין זה.  לשתהא לקבלן כ

 הכלולים בכתב הכמויות הינם בגדר אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה לכל דבר ועניין.
  

החודשים  24 הבלעדי ובמהלך הלפי שיקול דעתאית, רש לעיל, החברה תהיההאמור דמבלי לגרוע מ .11
לולות בשלב ב', כמפורט לדרוש מהקבלן לבצע גם את העבודות הכ, שלב א'ב ותעבודה סיוםממועד 

י הכמויות והמפרטים, ובמקרה כזה הקבלן יהיה חייב לעשות כן, בהתאם לתנאי בתכניות, כתב
אין ר כי מובה עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.פת ובנקאית נוסערבות המצאת  המכרז, לרבות

  כלשהי.על החברה חבות  לסעיף זה כדי להטיבאמור ב
  

והמפרטים הבינמשרדיים של ) 3.4הטכני (נספח ט להוראות המיפרותיבחן בהתאם מדד יהעבודה ת .12
  ת החברה.  ודרישו ,  התכניות, התקנים הישראלים המתאימים)3.13(נספח  ממשלת ישראל

  
  וע ולוחות זמניםביצ שלבי

 
הסדרים והשיטות אשר העבודות, לרבות  ר דרכי הביצוע שלהצעה בכתב בדבית הקבלן יכין תוכנ .13

 (לרבות שלבי בנוגע לכל שלב ביצועמפורטים זמנים  ותוכן לוחלבצע את העבודות, לפיהם יש בדעתו 
. )3.14(נספח  ם העקרונילוח הזמני) וב3.4(נספח  מפורט במיפרטכ המפקחויגישם לאישור , התכנון)

ב בקשר לדרכי הביצוע רים ופרטים בכתבסובהתאם לדרישה, היא, מעת לעת להמצייב חהקבלן מת
 ם, לרבות עדכונים ופירוטים.האמורי הזמנים ותלוחול

  
אישור החברה ו/או המפקח לתכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בעבודת הקבלן ובביצוע  .14

ו/או על  לא יטיל על החברהתן נדרשה ע"י החברה, רבות תכניות שהכנעפ"י הסכם זה, ל עבודות,ה
 ת ורמתן.כל אחריות באשר לטיב העבודות והתוכניו המועצה או על/המפקח ו

לוח תכנית ולהכין תוכנית כאמור דלעיל, רשאי המפקח להכין לא קיים הקבלן את התחייבויותיו  .15
ה כדי אין באמור בסעיף ז יחולו על הקבלן.ר, אמוצאות ההכנה, כובלן. האת הק ויחייבאשר זמנים 
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על וי פיצממנו , לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע הסכםהלבטל את ת החברה לגרוע מזכו
  בשל כך. ה כל נזק שיגרם ל

  
ה , במועד שייקבע על ידי החברהמפקח הקבלן יחל את ביצוע עבודות הפיתוח כפי שיאושרו על ידי .16

בודות , ויבצע את הע3.14ולהוראות נספח  קבלת היתרי הבניהלוף בכפתחלת העבודה ובצו ה
  ל. אשר אושר על ידי החברה כמפורט דלעי ם, בלוח הזמניםירבהתאם להית

  
תוקן, . באחר פתוהמפקח רשאי בכל עת ומכל סיבה שהיא להורות על שינוי לוח הזמנים או החל .17

  ל ידי המפקח.אישורו עאת הקבלן ממועד  ח הזמנים המעודכןחייב לושונה או הוחלף לוח הזמנים, י
  

 12עד להשלמתן במועד שאיננו עולה על  ופן שוטף ורצוףאבלבצע את העבודות הקבלן מתחייב 
לוחות (בכפוף ל נכ"ל החברהיום מסירת צו התחלת העבודה לידי הקבלן חתום על ידי ממ חודשים

תתבצע במקביל לידי ת (שלב א') סירת העבודוכי מ מובהר. )3.14הזמנים ואבני הדרך שבנספח 
, קבלת האישורים כיסר ספק, הלמען ד מובהר, ועבאותו מועד.  -נולידי התאגיד, הייהחברה ו
הליכי הרישוי, שבגדר התחייבויות הקבלן עפ"י מסמכי החוזה, נכללים יתר ו ת, הרשיונוההיתרים

זמנים כל חריגה מלוח ה מועדים אשר ימנעוידומם בבלוח הזמנים הנ"ל ועל הקבלן חלה חובת ק
 דלעיל. 

  
הווה תנאי יסודי מהותי להתקשרות הביצוע הנ"ל מ תפו כי העמידה בתקור כי ידוע למצהי הקבלן .18

 לבצע ולהשלים עבודותמתחייב בזאת לעמוד באופן מדוייק בלוח זמנים זה, ולצורך כך , הקבלן עמו
מעבר  ללא כל תמורה נוספת"ב ווכיו לילות, רביםרבות בעגם בשעות בלתי מקובלות וחריגות ל

 .ל בכפוף להסכם זההככלולה בהצעתו, לתמורה ה
  

חודשים מיום  12-ב' הינה עד לא יאוחר מ מובהר בזאת כי תקופת הביצוע הכוללת של עבודות שלב .19
ו מסירת צו התחלת העבודה (בנוגע לעבודות אלו). זאת, ככל שהחברה תבחר לבצע עבודות אל

הזמין ר. החליטה החברה לטיל עליה כל חבות כאמושיהא בכך כדי להות הקבלן, ובלא באמצע
כהגדרתן בהסכם זה,  חשבנה כחלק בלתי נפרד מעבודות הפיתוחמהקבלן, הן תי ועבודות אל

 ולנה עליהן, בשינויים המחוייבים.והוראות ההסכם תח
  

  אישורים 
  

האישורים, את כל  ונו,חשב , עלותצוע העבודיחילת בלפני ת הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח .20
 ותעל פי דין לביצוע העבוד הדרושיםם") ירראו יחד: "האישו(להלן ייקההיתרים שיונות ויהר

, לרבות אישור על קיום יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת העבודהכל האישורים ולהבטיח כי 
  ביטוחים, כמפורט להלן. 

 
תמולאנה על ידי  ורים,תנאי לקבלת האיש, לרבות המהוות האמורותדרישות הרשויות המוסמכות  .21

 .לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלהבלן קהלמען הסר ספק,  ו.הקבלן ועל חשבונ
  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לבצע את  .22
רלבנטיים לבצע את בעלי הזכויות ה ים הדרושים מטעםהאישור העבודות ו/או כי יש בידו את כל

 דות.העבו
  

  חובת תיאום 
  

-הועדה הבין כללי שלהמפרט הו/או מוטלת על הקבלן על פי חוק ח לרשויות הוומלבד חובת הדי .23
חברת בזק, טל"כ, , לתאום מוקדם עם המנהלמשרדית, חייב יהיה הקבלן לדאוג, בנוסף לתאום עם 

 קרים הבאים:מביוב', חברת החשמל וכ
 

  ;עבודות הכביש יצת דרכי גישה ודרכי שרות מחוץ לתחוםרפ .23.1
 

ו דרונות אלחיפוי מ ופסולת ואתרים לכריית אדמה,עודפי חפירה  קוביעת אתרים לסילק .23.2
  ;כריית חומר נברר

 



- 13 -  

13 
 

  בכל מקרה שמצוינת החובה לעשות כן בשאר סעיפי המפרט. .23.3
 

  בדיקות מוקדמות 
  

אזור ביצוע את הסכם זה בדק  דות על פייצוע העבוכים לבבטרם הסרואים את הקבלן כמי ש .24
שה , את דרכי הגיותדות והחומרים הדרושים לביצוע העבודובהע וטיב כמויות אתעל, העבודות בפו

את כל הגורמים אשר יש או עשויה ביצוע העבודות וכן  תנאי העבודה באתרלביצוע העבודות ואת 
   ם זה.בהסכ חייבויותיוו על התלהיות להם השפעה על התמורה ו/א

 
וכי לא תהיה לו כל כם סהם הרלוונטיים לל המסמכים והנתוניהקבלן כי בדק את כעוד מצהיר  .25

 .  ו בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי ביישומםטענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/א
  

  ועבודות חריגותשינויים 
  

וגדרה בסעיף ר לא הספת אשעבודה נו וע כליצב על בכל עתלקבלן  להורות תשאיהחברה תהיה ר .26
, ןדל, גון, סוגן, איכותיןהנוגע לאופיביחס  שינוי ת ו/או עלא סומנה בתכניול /יותומסעיפי כתב הכמ

 .")עבודה חריגה" –(להלן  הןו/או כל חלק מות של העבודן או כמות מיקומן,
  

ומן יברשם ע"י המפקח כתב ותימראש ובלקבלן כאמור תינתן בדבר ביצוע עבודה חריגה הוראה  .27
תב הוראה על כך בכ ם כן קיבל תחילהאלא א ה חריגהעבודבצע הקבלן לא י העבודה של הקבלן.

 . נהלמאת המ
  

 על ידי המנהל, כדלקמן:באופן בלעדי תיקבע  ריגהעבודה חהתמורה בגין  .28
 

יחידה ייקבע ערכם לפי מחירי ה, פריטים זהיםכתבי הכמויות אם לדעת המנהל כלולים ב .28.1
 רז. אחוז ההנחה שנתן הקבלן בהצעתו למכבהפחתת  תב הכמויותכב

  
  , ייקבע ערכן שלהכמויות ין מופיעות בכתבעבודות שאינ ידרשו מהקבלןהל אם לדעת המנ . 28.2

 מהמחירון.  20%שבתוקף ביום הגשת ההצעה בהנחה של  דקלעבודות אלו לפי מחירון 
  

אשר שינוהל על ידי הקבלן, ושנרשמו על ידי המפקח ביומן העבודה  כי רק עבודות, בזאת ובהרמ .29
העבודות הנוספות שעליהן תשולם התמורה ל, ייחשבו בגדר אש ובכתב כאמור לעייקבלו אישור מר

 כאמור. 
  

 .ההוראה בדבר ביצוע העבודה החריגהמיום מתן יום  30יקבע את ערך השינויים תוך ל נההמ .30
, וללא כל תנאי מצד הקבלןהוראה לביצוע עבודה חריגה תבוצע מיידית ובהר כי ק מת ספמניעל

עו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה כב ביצורשאי לעאינו הקבלן לאה של המזמין. לשביעות רצונו המ
או מחמת היעדר  מחמת אי קביעת ערכו של השינויעליו לבצע, ר מהעבודות שאו של חלק אח

 . המנהל או מכל סיבה אחרת רה שקבעהסכמה מצדו לתמו
 

גון: עבודות כ  10% -עבר להיקף החוזה הקיים מינוי אשר יגרום להגדלת ידוע לקבלן כי כל ש  .31
י ביצוע עבודות על יד ין."י המזמובכתב עוכו' טעון אישור מראש חריגות, החלפת סעיפים נוספות ו

שבונו בלבד, ולא תהיינה לו ן ועל חהקבלן שלא בהתאם לאישור המזמין יהא באחריותו של הקבל
 ן ו/או מיוג שהם, כלפי המזמיתביעה, מכל מין וס ל טענה ו/או דרישה ו/אווהוא מוותר מראש על כ

  בקשר לכך. מטעמו
  

וסטיות ביחס ללוח זמנים, אלא אם ניתנה  איחוריםעילה ל הלא יהווביצוע העבודות הנוספות  .32
 ארכה בכתב בשל כך. 

  
  רהפיקוח על ידי החב

  
 .ותעבודהה תמנה מפקח מטעמה לצורך פיקוח על ביצוע ברהח  .33

 
 תיו. פי הוראותיו והנחיולמפקח, ויפעל ל ות וביצוע הסכם זה,לעניין ביצוע העבודהקבלן יהיה כפוף,  .34
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וכן לבדוק את טיב החומרים  ן, ולהשגיח על ביצועןאו חלק ן, כולותדהמפקח רשאי לבדוק את העבו

יצוע טיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בבו שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו
ואת ברה חה, את הוראות הסכםמבצע כהלכה את ה הוא לבדוק אם הקבלן. כן רשאי ותהעבוד

עבודה כל  בגיןחברה בלן אשר יוגשו לת חשבונות הקמפקח ויאשר אכמו כן יבדוק ה הוא. הוראותיו
  .  כמפורט בחוזה זה להלן שבוצעה

י ים על ידרשי ולבצע כל שינוי הנדמבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן יהא חייב לתקן כל פגם וליקו
  .הזמנים אשר נקבע ע"י המפקח לוח, בהמפקח

לקבוע עדיפות  לן, בכל עת, על החלטתוהמפקח רשאי להודיע לקבמבלי לגרוע מכלליות האמור, ד עו
או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה  ות, או שלב ביצוע כלשהו בעבודותביצוע חלק מסוים מהעבודל

  ת שקבע המפקח. התאם לסדר העדיפויוב תחייב לבצע את העבודהשהיא, והקבלן מ
 ותבלן לסיום העבודקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקכאמור על ידי המפ ובהר בזה כי הוראהמ

  . ותצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודאו כדי לשמש בידו ה
 

ל הנוגע לביצוע בכלפי שיקול דעתו,  נותהמפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שו .35
, הוראות בדבר ותד וחומרים מלשמש בביצוע העבוד, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוותודהעב

נהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על ם שנפסלו. הקבלן יוסילוק ציוד וחומרי החלפת
 חשבונו. 

וציוד כלשהם, ם המפקח לטיבם של חומריאין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי 
בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים  יו ובין שלא עשהעשה שימוש בסמכויותבין ש
קן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו ן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תזמבכל 

 הבלעדי. 
 

  י ביצוע העבודותאתרל ל ידו, להיכנס בכל עתהקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה ע .36
וכן לכל מקום שממנו מובאים ההסכם לביצוע כלשהי עבודה מבוצעת ולכל מקום אחר שבו 

 . הסכםע הלביצו ים, חומרים, מכונות וציוד כלשהםמוצר
  

, עובדים, כלים וציוד הנדרש לביצוע , תשובות והסבריםהקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע .37
 חשבון הקבלן.  ת על ה וזאהסכם זעל פי  ותיקות ופיקוח על העבודבד

  
, עם תשתיות ודותאתר ביצוע העבבמרוהט משרד או חדר  , על חשבונו,מפקחהקבלן יקצה ל .38

  עבודת הפיקוח (כגון טלפון, חשמל, מים, ביוב וכיו"ב)מתאימות לצורך ביצוע 
 

עי מעקב אחר מצאלא א ותביצוע העבוד או למפקח עלחברה אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .39
יבויותיו כלפי קוח לא ישחרר את הקבלן מהתחיבכל שלביו על ידי הקבלן. הפיהסכם הביצוע 

 . הסכםוי תנאי היללמהחברה 
  

  ה על דיניםאורח מקצועי ושמיר
  

לשביעות  בנאמנות ושקדנות ואורח מקצועי נכון, הקבלן יבצע את העבודות ברמה מקצועית נאותה, .40
, בין הםיוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותפקח ו/או המנהל ו/או המה החברהמוחלטת של צונם ר

  . כםהסובין שאינן מפורטות בהסכם שהן מפורטות ב
  

העוסקים בסוגי  , תקנות, כללים, הנחיות,חוקים, קניםקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתה .41
 1968 -, התשכ"ח יהאות חוק התכנון והבניהעבודות השונות הכלולות בהן, לרבות ומבלי לגרוע הור

ות לרבהוראות כל דין והוראות הרשויות המוסמכות, בודה, הוראות לעניין בטיחות בענותיו, תק על
  רשיונות ותשלום מסים ואגרות. רים, היתרים ואישוהוראות בדבר מתן הודעות, קבלת 

  
אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 

  
ברים האחרים החומרים, והד, קניםמתו הוא את כל הציוד, ההקבלן מתחייב לספק על חשבונ .42

  בקצב הדרוש.  ותבודשל הע היעיל ןהדרושים לביצוע
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ר אישורו של המפקח, זולת אלא לאח ותהעבודאו מתקן כלשהו בביצוע הקבלן לא ישתמש בציוד  .43
 המתקן.  אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או

 
ה, ומהסוגים והמינים היו באיכות מעולרך ביצוע העבודות יהם ישתמש הקבלן לצוב כל החומרים .44

 ות רצונו המלאה של המפקח.יעכפי שנקבעו במסמכי ההסכם, ולשב
  

תקנים אירופיים  –יעמדו בדרישות כל תקן ישראלי הנדרש לגביהם, ובהיעדרם החומרים  .45
 מתאימים.

  
קודם שהשתמש בהם. אות של כל החומרים גמפקח, על פי בקשתו, דוהקבלן יגיש לאישור המ .46

ונים אחרים מכבודות והחומרים, לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או וצאות בדיקות העה
מעלות העבודות. כל  1%ה על הקבלן ובלבד שסך הבדיקות לא יעלה על מוסמכים עפ"י דין, תחולנ

דיקת אות שאושרו. עלות בגמדות יתאימו בדיוק לדוהחומרים שיסופקו לצורך המשך ביצוע העבו
 גרת הוצאות הבדיקה הקבועות דלעיל.לו לא יימנו במסדוגמאות שייפס

  
לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את  ע"י הקבלן אינו מתאים ומר כלשהו שסופקנוכח המפקח כי ח .47

שעות מקבלת  72בוע בהסכם זה, ירחיק הקבלן את החומר מאתר העבודות, תוך הדרישות כק
אית החברה להרחיק את לן לעשות כן, רשלעשות כן. סירב הקבמאת המנהל/ המפקח  תבהוראה בכ

  הקבלן בעלויות הנובעות מכך. אתהחומרים הפסולים בעצמה ולחייב 
  

    עבודה יומן  ניהול
  

 חריג וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, כל פרט") היומן(להלן: " יומי עבודההקבלן ינהל יומן  .48
   מן זה.יוב המפקח ידרוש ממנו לרשוםרטים אשר וכן את הפן בתנאיה אוות במהלך העבוד

  
  הרישום ביומן יהא בהתאם למפרט.   .49

  
  צוות הניהול  -הקבלן  מטעם השגחה

  
לפקח פיקוח צמוד מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודות. לצורך כך, הקבלן חייב הקבלן מת .50

מפקח מטעמו ש כישמשכיר של הקבלן וד שהינו עובמנהל עבודה כי בכל צוות יהיה מתחייב 
 להלן:( 1988 -ניה), התשמ"ח לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בבהתאם להוראות הדין 

ה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן רמ), בעל "מנהל העבודה"
 לעבודה נשוא חוזה זה. 

 
בנוסף, החלפתו זהות מנהל העבודה. מראש ובכתב בנוגע ל לקבל את אישור החברה הקבלן מתחייב .51

 של החברה. ובל מנהל העבודה ע"י הקבלן כפופה לאישורה המוקדם והכתש
  

בודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה הקבלן מתחייב כי מנהל הע .52
 . דהדות במהלך יום העבוום אחר בו מתבצעות העביימצא באתר ו/או בכל מקו ך, ולצורך כזה
  

או מי  בכתב למנהל העבודההחברה על ידי המפקח ו/או על ידי  כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו .53
למעט הוראות הכוללות תוספות  הקבלן, ן עצמו ויחייבו את שבו כאילו ניתנו לקבלמטעמו, ייח

  .24-30סעיפים ות לגביהם יחולו הורא, ושינויים בעלי משמעות כספית
  

  ותנאי עבודה  קת כוח אדם, רישומופאס
  

רוש לשם ספר הדים, במאמקצועיים ואחרכשירים, עובדים  , על חשבונו,קהקבלן מתחייב להעסי .54
, שיוןיהקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר תוך המועד העבודותביצוע 

, היתראו  , הסמכהל רישוםעסיק רק מי שרשום או באו היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להע הסמכה
  כאמור. 
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 - סוקה, התשי"טבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעל הקיקב העבודותלביצוע  .55
הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא  מקרה לא יהיהובשום  1959

  אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 
  

.  הקבלן ים ו/או מועסקיםבקשר להעסקת העובד אחר הוראות כל דין תקבלן חייב למלא בכל עה .56
ם יים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומיאלישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוצי

שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח 
ביותר של צג את המספר הגדול ארגון העובדים המיי ורים המקובלים על ידיסוציאלי בשיע

 ם במדינה באותו ענף. העובדי
  

פקח, ושנועדה לשמור ות רצון המוחובה המוטלת לפי חוק לשביע הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה .57
דה על רווחת , נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבו

עבודה לא ישמש העבודה. מקום ה אכילה נאותים במקוםרי נוחיות ומקומות ואמצעי תחבורה, סיד
 . לחברהעבודה מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת הם כמקום דיור, אף לא דיור זמני, לאף אד

  
א , והו1953-התשי"גהקבלן מצהיר כי קרא את הנספח לחוזה המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער,  .58

 ים אלו על ידוהפרת סעיף מסעיפלן כי הובהר לו כי ק זה. כן מצהיר הקבותחייב לנהוג בהתאם לחמ
 ן.כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניי

  
ם הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאי .59

לצורך  ,1987 –נימום, התשמ"ז , ובחוק שכר מי1991 –והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 
מכרז תצהיר בנוסח המצורף למסמכי הבחוזה זה, וכי כראיה חתם על החברה התקשרות עם 

 נפרד מחוזה זה.והמהווה חלק בלתי 
  

  הרחקת עובדים 
  

ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם הקבלן  .60
קבלן ק על ידי אדם המועסאו /שנה ומקבלן מנהל העבודה, ת המועסק על ידו באתר העבודה לרבו

התנהג אותו בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח  החברהמשנה, אף אם הסכימה 
כשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שלא כשורה, או שאינו מו

אתר רין ובין בעקיפין בשבלן להעסיקו, בין במיור הקלא יחז -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 . העבודותוע העבודה או בביצ

  
 דות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר ימנעוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבונב .61

המפקח  /כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל 
 י.דל פי שיקול דעתו הבלעעלפי העניין 

  
  ולשלוחים נזקים לעובדים 

  
דמי נזק או  הקבלן מתחייב לשלם כלל דין, לן לפי הסכם זה ועפ"י כמבלי לגרוע מאחריות הקב .62

עובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או גיעים על פי דין לפיצוי המ
ה או ברהחנזק שנגרם לעובד  ע עבודות הבדק, לרבותנזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצו

ם ועובדיספקים ולקבלני משנה ועובדיהם, לחומרים או מוצרים,  , לאדם המספק שירותים,החברה
 לני המשנה. עצמאיים הן של הקבלן והן של קב

  
תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן חברה ה .63

  נה. רצו ומוחלט לשביעות עות אלה באופן סופיעד אשר ייושבו תבי ,נזק או תאונה, כאמור בגין
  

  העדר יחסי עובד מעביד 
  

המעסיק עובדים ועובדיו עצמאי פעל כקבלן יא וה החברהעם  וכי בהתקשרותמצהיר בזה  הקבלן .64
 .החברהעם בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק  ולא ישתלב העבודותשיועסקו בביצוע 
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בהתחשב בעובדה  בעהנק ובעד שירותי לקבלן החברהתשלם ש ירים בזה כי התמורהההצדדים מצ .65
והמוחלטת בכל תחול האחריות המלאה, הבלעדית ליו בלבד ה גוף משפטי ועצמאי ועהינ הקבלןש

 קבתוך כדי או עמי מעובדיו מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו ל
 . על פי הסכם זה לןהקב צוע התחייבויותיב-ביצוע או עקב אי

  
סיומה, כל עלויות  בגין ו/או הקבלן, בגין ההתקשרות עם חברהו לסכם כי לא יהיעוד מוצהר ומו .66

עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא. הצדדים נוספות, לרבות 
לעדית שתהיה המלאה, הכוללת והב תה בהסכם זה הינה העלומסכימים בזה כי התמורה הקבוע

 ו/או לסיום ההתקשרות.הקבלן  רות עםבכל הקשור להתקשלחברה 
  

מכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי ית ו/או על ידי רשות מוסדי ערכאה שיפוטהיה ויפסק על י .67
 דנוצרו יחסי עוב החברהלבין  מי מעובדי הקבלן ובין על פי פניית כל גורם אחר, כי בין הקבלן

על פי  העבודותבביצוע  לן שעסק עובד הקבמגיע ל צדדים כי השכר שהיהומעסיק, מסכימים ה
יחושבו התנאים הסוציאליים , בגין כל תקופת עבודתו ושעל פיו החברהשל  כ"עובד" הסכם זה

 60% -, יחושב על בסיס שכר חודשי רעיוני השווה ל"עובד"שהיו מגיעים לו אילו הועסק כ
 זה. כפי שהוגדרה בהסכם תמהתמורה החודשי

  
  הסבת החוזה וקבלני משנה 

  
כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי  ואביצוע ההסכם  ן אינו רשאי להסב או למסור לאחר אתבלהק .68

מראש ובכתב. אולם העסקת חברה אלא בהסכמת ההסכם ר או למסור לאחר כל זכות לפי הלהעבי
 ור העבודה, אין בה,שכרם משתלם לפי שיעשלפי זמן העבודה ובין עובדים, בין ששכרם משתלם 

 מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר. כשלעצמה, משום 
   

מראש חברה לקבלן משנה אלא בהסכמת ה ןמקצת או ן, כולותכי אין למסור את העבודבזה  מובהר .69
 קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק. להפעלת ובכתב 

  
ביצוע בבכוונתו להעסיק היה שר יה אמשנפרטי כל קבלן ח קהמפהחברה ויציג בפני הקבלן  .70

קתו של אותו קבלן מכל סיבה שהיא, ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסחברה עבודות. הה
, ולקבלן ולקבלן המשנה המוצע כאמור לא תהיינה כל טענה ו/או שיקול דעתם המוחלט פי על

    . כךדרישה ו/או תביעה בקשר ל
   

על ידי  אשר יוצע קבלן משנההעסקת ל קול דעתה המוחלט,ת לסרב, על פי שייאשתהא רחברה ה .71
 ן, הניסיוורק קבלן משנה בעל היכולתציע הקבלן אך כי בכל מקרה י הקבלן, ואולם מובהר
   כשם שנדרש ממנו עצמו. לביצוע העבודותוהרשיונות המתאימים 

  
גיעו לו או לקבלן ל חלק ממנה אף אם יככבון לגבי העבודה או לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עי .72

גע לקבלן מישנה הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי לאישור החברה בנו למען חברה.ספים מאת הכ
 . 3.9 כנספחהמישנה על טופס ויתור על זכות עיכבון בנוסח המצ"ב כאמור הינו חתימת קבלן 

  
 האמורה מטילה חבות ה, אין ההסכמהבסעיף ז את הסכמתה בהתאם לאמור לעילהחברה נתנה  .73

ין התחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דהקבלן מאחריותו ו ואין היא פוטרת אתחברה כלשהי על ה
  אה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, שלוחיהם ועובדיהם. והקבלן יישא באחריות מל

  
  באתר העבודה  ובטיחות שמירה, גידור, אמצעי זהירות

  
ימה באופן המוסמך לכך ולקיאתר מאושרת עי מי  כנית בטיחות וארגוןלהמציא תוייב הקבלן מתח .74

שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות  יק, על חשבונו,ין, לספק ולהחזלהתקציף ושוטף ובין היתר ר
ר, ובכל פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבו

צד רשות ו על פי הוראה מה דרוש על פי דין אאו המפקח, או שיהי מקום שיידרש על ידי המנהל
, ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או ת , על העבודותעל אתר העבודו בלן להגןעל הק מוסמכת כלשהי.

מזג כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא ,לרבות כתוצאה מתופעות 
יפות, אבן, גניבות שר אבק, קורוזיה, רוח נ"ל כמו חדירת מים,אויר ומתופעות לוואי הנלוות ל
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וגו שיועבר עי ל פמ' ע 3X4תר במידות שבונו שלט לאכמו כן, יותקן עי הקבלן ועל חפריצות וכיו"ב. 
 המזמין.

  
, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי הסר ספק למען .75

 בגין הוצאות אלו.  נתן כל תמורה נפרדתהצעת הקבלן, ולא תי
  

אות החוזה, הקבלן מצהיר בלי לפגוע בשאר הורמ -יחות נאותים בביצוע העבודות טבנקיטת אמצעי  .76
ה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם א הסכם זיבויותיו נשוומתחייב לפעול בביצוע התחי

לרבות על פי חוק  וקי הבטיחות בעבודהשל עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות ח
פקודת הבטיחות בעבודה (להלן "חוק ארגון הפיקוח") ו 1954 –העבודה, התשי"ד  רגון הפיקוח עלא

והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח ") טיחות"פק' הב לן:(לה 1970 –(נוסח חדש), התש"ל 
יועץ  סיקלהען הקבלמחויב ל, כלל האמור לעילצורך קיום . העבודה הראשי במשרד העבודה

 חברה. ההאישור החבר, אשר תובא ליכין תוכנית בטיחות לאתרר שאעל חשבונו מטעמו ובטיחות 
 . הקבלן יחויבלפי שקול דעתה הבלעדי ועל פי כל דין או להוסיף נקודות לתוכניתת ו/לשנו תרשאי

  .בטיחותהתוכנית לעבוד לפי 
  

  נזק לגוף או לרכוש 
  

, לרבות נזק סוג שהוא או אבדן מכללכל נזק  בלעדית חראיא לןבכל דין יהיה הקבבנוסף לאמור  .77
 ,וף משפטיבמישרין ו/או בעקיפין לכל אדם או ג, שייגרמו עבודה לגוף ו/או לרכוש, לרבות מתאונת

 , עובדיהם, כל הפועליםהחברהו/או המועצה י, עובדיו וכל הפועלים בשמו ו/או מטעמו, "לרבות רמ
או  ותך כדי ביצוע העבודותישי, והכל ד שלני השירותים, וכל צטעמם, הקבלנים ונותבשמם או מ

ן לאחר מת ואףלעבודות ון ובדק בתקופת הבדק י ביצוע עבודות תיקאו שייגרמו תוך כד ןבקשר עמ
המגרשים  שיווק , ובכלל זה כאלה שיגרמו לעצירתתעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו

 ו/או בניה לתחילת ותשראפ למניעת וא/ו בניה היתר קבלת יעתלמנ או/במקרקעין ו על ידי רמ"י
 כלפי י"רמ של כלשהי בהתחייבות עמידה לאי או/ו לאכלוס ותאפשר למניעת או/ו בניה לקידום

  .  , והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתםכלשהם אחרים גורמים ו/או יםיזמ
   

משפט  ביתב לתביעה יהיו נושא בגובה הסכומים אשר תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלןחברה ה .78
בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר החברה ו/או צד שלישי כלשהו ד הקבלן ו/או בבוררות כנגו/או 

על ידי הקבלן ו/או עד שתופקד חברה פי ומוחלט לשביעות רצון הבאופן סוייושבו תביעות אלה 
כי ת הביטוח של הקבלן לת תצהיר בכתב מחברערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קב

  על ידה.  אירוע מכוסהה
  

 גין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי ב לשלם כל סכום שתחויבחברה בגין הקבלן ישפה את ה .79
לשלם סכום כלשהו חברה . נדרשה החברהכולל הוצאות כלליות שיגרמו ל "י חוזה זהו/או עפ דין

או  כםהסת על פי העולומי מטעמו במסגרת פ ל של הקבלן ו/או שלבפסק דין עקב מעשה ו/או מחד
רבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא , ללמהיבקשר אליו, ישפה אותה הקבלן על כל סכום שש

תהא רשאית לעכב חברה . ה20%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של השה האמורבהן בקשר לדרי
מור, עד ן כאלן בגין נזק או אבדוא לתביעה כנגד הקבתשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נש

   . הנביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצותתיושבנה  אשר
  

מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה ב שגיאה בגין כל נזק שיגרם לה עקחברה הקבלן ישפה את ה .80
ו של הקבלן במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריות

או שבוצעו ע"י מי מקבלני  יותראריך מאוחר ת שתתגלה בתשלנולגבי כל מקרה של ר תחול גם
   .המשנה שלו

  
יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל  ה והקבלןתודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליחברה ה .81

חברה ע בזכות ההקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגו
ור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של ו דרישה כאמנגד תביעה אבאמצעות באי כוחה כונן להתג

  הביטוח של הצדדים. חברות 
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  נשים יהם של אפגיעה בנוחות הציבור וזכויות
  

שלא יפריע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפגע הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא  .82
בזכות השימוש  ל וכיו"ב אוש, דרך, שביבכביוההחזקה של כל אדם כות השימוש, המעבר לצורך בז

אמור הבטיח את הו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לוההחזקה ברכוש ציבורי כלשה
 ל. לעי

היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון 
  תשלום פיצויים. ההפרעה, לרבות 

  
  קון נזקים למובילים ית
  

יים ותת קרקעיים שונים ודה ובסביבתו קיימים שירותים ומתקנים עילכי באתר העבמודגש בזאת  .83
 ניקוז ותאורה. טרם התחלת העבודות נשוא הסכם זה מתחייב, ביוב, טלפון, מיםכגון: קווי חשמל, 

כל ן שאינם מסומנים. בומנים בתוכניות וביהקבלן לוודא את מיקום השירותים הנ"ל, בין שהם מס
תאם להוראות לטיפול בכל המתקנים והתשתיות האמורים, בהקבלן אחראי קרה, יהיה המ

  פרט. הרשויות המוסמכות וכמפורט במ
   

נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת  על כלאחראי  יהא קבלןהבהר כי יו .84
 ייו"ב תוך כדים אחרים וכובילות להעברת גז או לממל, לטלפון, לצינורהמים, לביוב, לתעלות, לחש

אש לביצוע מו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מרביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגר
ל על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כ נויתוק נזקים אלו העבודה,

  כאמור. תשתיות בים לפקח על הטיפול אדם או רשות המוסמכ
  

  על הסביבה שמירה
  

העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי  יהקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתר .85
והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת מהקק"ל  העבודה, התקבל אישור

ם, יחולו על תחליט על העתקתברה חהעצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה וה
  בלן.הק

 
מקום אחר במהלך ביצוע שנים או כל חפץ אחר שיימצאו באתר או בכל ן, מטבעות יל עתיקות שהכ .86

 מיד לידי המפקח.יימסרו  ום ביצוען,העבודות או לאחר סי
  

 העבודות תבוצענה ע"י הקבלן בהתאם לחוק העתיקות. .87
  

ותכסית תית צב, לרבות חומרי תשה לו כל חומר או מחהקבלן יכרה ויוציא מתחום האתר ומחוצ .88
 וח דין או הסכם. סלעים וכיו"ב, רק על פי הרשאה מפורטת מכ חול, אדמה, כגון
  
 ביטוחים

  
:איםחים הבעל הקבלן לבצע את הבטו .89

  
.ביטוח קבלנים לפי נוסח אישור הבטוח המצ"ב לחוזה זה ומהווה חלק בלתי ניפרד ממנו  א
 .₪מליון  2ת אחריות של ועית (משולב) בגבולוצקר וביטוח אחריות מוח אחריות המוצביט  ב

שנים מיום סיום העבודה ואו כל  7תקופה של דלעיל ייערכו ל 2הביטוחים המפורטים בסעיף 
טלת על הקבלן חבות לפי דין .פת המותקופה נוס

      כלי הרכב של הקבלנים הבאים לאתר העבודה יהיו מבוטחים כנגד סיכוני צד שלישי   ג
.ין ניזקי רכושבג₪  600.000 –ות של בגבולות אחרי

וף יהיה חייב בבטוח בגין ניזקי ג ,וק)טוח חובה לפי הוראות החיציוד צ.מ.ה (שאינו חייב בב  ד
  .תקופהלקרה ומל₪) (שני מליון ₪  2.000.000 חת מסךבשיעור שלא יפ
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   ותהעבוד יניקוי אתר

  
לזמן, את עודפי זמן, ויסלק, מזמן כל ות נקי ומסודר בהקבלן ישמור כל אתר בו מבוצעות העבוד .90

 חומרים והפסולת.ה
 

נים הארעיים, שיירי ם העבודה ויסלק ממנו את כל המתקמיד עם גמר העבודות ינקה את מקו .91
, פסולת, מבנים מכל סוג שהוא, יסיר כל מכשול או סיכון באתר ובגבולותיו, וימסור את יםחומר

  נהל או המפקח. ביעות רצונו של המלש ומתאימים למטרתםהאתר והעבודה כשהם נקיים 
 

יצע לאתר פסולת מאושר על חשבונו הקבלן חייב לסלק את כל הפסולת הנובעת מהעבודות שב .92
  ות על ביצוע סילוק הפסולת.  ידות המעוימציא למפקח קבל

 
, לך העבודהרשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המנהל  .93

הוראה, בכל מקרה שלדעת זמן אשר תצוין ב העבודה תוך תקופתשהם ממקום כלים מרחו לסלק
במקום החומרים ם חומרים מתאימים לתפקיד; להביא ומרים מתאימים לתפקידםהח איןהמנהל 

חלק כלשהו מהעבודה שנעשה על ידי שימוש בחומרים  ; לסלק, להרוס ולעשות מחדשהאמורים
על אף כל  זו תחולאה הור. ההסכםלתנאי מתאימה או בניגוד תי ם בו, במלאכה בלבלתי מתאימי

  .יםל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ומלאכה האמורעוהמנהל בדיקה שנערכה על ידי 
 

בעצמו ו/או באמצעות קבלן  ןרשאי לבצע זמיןהא המי האמורות,הוראות הלא מילא הקבלן אחר  .94
הא רשאי י ןמימזצוע ההוראה, והצאות הכרוכות בביוהה והקבלן ישא בכל על חשבון הקבלן,אחר 

 הא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרךיבלן בכל זמן שהוא, וכן לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לק
 רת.אח

  
  אי ביצוע העבודה כסדרה 

  
דעה מן וזאת אף לאחר קבלת הו אם הקבלן לא יבצע את העבודה באופן ו/או בתדירות שנקבעו, .95

הפיצויים כמפורט בטבלת פיצוי מוסכם  חברהלקבלן ישלם האת העבודה כנדרש, צע החברה לב
     .3.12 כנספח"ב המצהמוסכמים 

  
 יםהפיצוי המפורטים בטבלת הקנסות הינם המוסכמים הפיצויים יי שיעורהצדדים מסכימים כ .96

   . ייןענה י, לפעבודה כראויאי ביצוע הההפרה האמורה/ מראש בגין  םשניתן לצפות יםהמינימאלי
  

בלן, בכל זמן מכל סכום שיגיע לק דלעילאמורים ת סכום הפיצויים התהא רשאית לנכות אחברה ה .97
, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. חר או לפי דיןכם אהס, לפי הסכם, לפי השהוא

את  יםשלהלן מהתחייבותו לתשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקב
  לפי החוזה ולפי כל דין.  העבודה או מכל התחייבות אחרת

  
ראה אחרת הוכל  נוסף עלב, החברה, רשאית דלעילודות כמוסכם, כאמור במקרה של אי ביצוע העב .98

, לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה לא בוצעו העבודות הסכםב
  ולא יישא ריבית.  למדד ודשבון לא יהיה צמכנדרש. סכום הח

  
או /הסכם ופה על פי האו תרו לכל סעדחברה זה איננו גורע מזכותה של המור בסעיף שום דבר הא .99

  העבודה כאמור.  בגין אי ביצועדין  על פי כל
  

   תיקון פגמים וליקוייםמסירת העבודות ו


 העבודות מן.סיוהקבלן למפקח על ות כולן וכן השלמת כל שלב בהן, ידווח ם השלמת העבודע .100
 . לצורך כךןמטעמאו נציג אחר /ו, באמצעות המפקח המועצהעל ידי וכן החברה תיבדקנה על ידי 

    רוטוקול מסירה.פמנהל, המפקח ונציג הקבלן, ויירשם ה, החברהנציג כחות יערך במגרש סיור בנו
 

במועד   קח,המפירה, בתיאום עם האמור בפרוטוקול המסופגם כל ליקוי  יהא חייב לתקןקבלן ה .101
 . רצונועות לשבילביצוע התיקון בכתב לקבלת אישור המפקח ה, עד שייקבע בפרוטוקול המסיר
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נו להשבת האתר וסביבתו לקדמותו ו/או לשלמותו ידאג הקבלן על חשבועם גמר ביצוע העבודות,  .102

שר ק אנז בכלל זה יתקן כלו/או לתקינותו, לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ו
ת , לפי הנחייתר ובסביבתושטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר בא נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות,

 המפקח.
  

 תתעודת גמר זמני
  

ולאחר פינוי כלי העבודה מפקח לקבלת העבודות לאחר תיקון הליקויים, עם קבלת אישור ה .103
החברה לקבלן  אוצי, תברהלשביעות רצון החוהחומרים מהאתר והשבת החזקה בו לידי החברה, 

 .בה יצוין תאריך השלמת עבודות הפיתוח ע"י הקבלן תיתעודת גמר זמנ
 

למות ומלאות (גובה כמסים סופי, אמור אלא למערכות שהחברה לא תוציא תעודת גמר זמנית כ .104
עד קליטת חודשים או עד מו 3לחברה לאחר  סלילה מלאה, ריצוף וכדו'). מערכות גינון תימסרנה

 המאוחר. לפים, השתילי
  

ה בכדי לגרוע פקח או כל גורם אחר מטעם החבישורו של המנהל או הממובהר בזאת כי אין בא .105
או כדי ליצור אחריות כלשהי של החברה או מי ן כלפי צד שלישי ו/של הקבל מאחריותו המלאה

 תקופת הבדק. מטעמה כלפי הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריותו ומחויבותו של הקבלן לגבי
  
  ותעודת גמר סופית בדקת הקופת
  

לקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת קן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקיהיה לת על הקבלן .106
ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה הסכם שבוצעו לפי הבעבודה או בעבודות הבדק 

 מושמשיו תוצאה החברה אהמפקח ו/או  , או שלא בהתאם להוראותהסכםשלא בהתאם ל
 . תהיינה כמפורט במיפרטת הבדק ותקופ. בחומרים פגומים או מביצוע לקוי

  
ש מיד, הכול לפי דרישת או לבצעם מחדכאמור ן פגמים, ליקויים וקלקולים חייב לתק הקבלן יהא .107

  קצוב כפי שייקבע על ידי המפקח ם, וזאת תוך פרק זמן מפקח ולשביעות רצונחברה ו/או הה
  

חברה לבצע את התיקון הרשאית , הנ"לזמן האו הליקוי תוך פרק /ם והפגתיקן הקבלן את  לא .108
וכל ההוצאות רה את עלות התיקון חבלמטעמה על חשבון הקבלן אשר יחזיר  בעצמה ו/או על ידי מי

ימוש בסמכותה זו טרם הודיעה לקבלן על כוונתה שאשר הוציאה בקשר לכך. החברה לא תעשה 
 מים מראש.  י 10לעשות כן  

  
קופה כל דרישות המפקח שהועברו אליו במהלך תופת הבדק ולאחר שהקבלן מילא את תק לוףבח .109

 ן העבודות.קבלן תעודת גמר סופית בגיציא החברה לזו, תו
  

ומודגש בזאת כי אין בתעודת הגמר כאמור כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת מובהר  .110
  דין.עליו מכוח הסכם זה ו/או עפ"י כל 

  
  התמורה

  
וביצוע כלל התחייבויותיו לפי כם זה ות על פי הסביצוע העבודה זכאי הקבלן בגין לרה תמוה .111

נעשה שימוש בעת ביצוע הכמויות, אשר בהן  תחושב לפי מדידה שלסכם באופן מושלם, הה
כשהן מוכפלות במחירי היחידה הנקובים ובלבד שאושרו ע"י המנהל והמפקח, העבודות בפועל 

, ובתוספת מע"מ ______*להסכם זה ובשיעור הנחה של %____ פחנסכהמצ"ב  הכמויות בכתב
   .בשיעורו עפ"י דין

בהתאם להצעתו של הקבלן למכרז -לם * יוש
 

תב הכמויות הן בגדר אומדנה בלבד ולחברה שמורה הזכות להגדיל ו/או הכמויות הנקובות בכ .112
 יר.במחוי בלה וללא כל שינלהקטין את הכמויות בביצוע העבודות, ללא כל הג
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ג מכל מין וסו פתוסנוכי לא תינתן תמורה  ביצוע כל העבודות במלואן ודגש כי התמורה הינה עבורמ .113
 עבור ביצוען.   

  
  ולת מחירים תכ

  
את  יםככוללכולה התמורה  מחירי היחידה ואת בכל מקרה יראו אתלגרוע מהאמור לעיל, מבלי  .114

ויות שעל הקבלן לבצע בהתאם ייבהתחודות הפעולות וההתשלום המלא עבור ביצוע כל העב
 , ובין היתר את כל האמור להלן: םהסכל

 
ות לוואי וצרים מכניים, עבודרבות הפחת, ובכלל זה מוד והחומרים, לכל העבודה, הצי .114.1

   ההסכם. וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי 
  

  . כו'ברת חשמל, בזק ותיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, ח .114.2
  

ות גידור אתר קלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבאמצעי זהירות למניעת הפרעות ות .114.3
  ה. העבוד

  
וכל ציוד אחר לרבות הוצאות  בודה, דרכים זמניותאספקה ושימוש בציוד מכני, כלי ע .114.4

  הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 
  

הציוד האחר לאתר העבודה, ם וצריידי הקבלן, המו הובלת כל החומרים שסופקו על .114.5
  וממנו. ובדים לאתר , ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עהחזרתם

  
י עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה , וכן שמירה על חלקאחסנת חומרים וציוד ושמירתם .114.6

  עליהם עד למסירתם. 
  

  ך. ם כלש המדידה הדרושים מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי .114.7
  

  עבודה לפי התוכניות. שהוא, הנדרשות לביצוע כל הכל ההוצאות, מכל מין וסוג  .114.8
  

  פים ממנו. ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועוד .114.9
  

יטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, דמי הב .114.10
  א. בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהו

  
  ים. שלטבת הוצאות להצ .114.11

  
  ועדכונם השוטף.  הוצאות להכנת לוחות זמנים .114.12

  
  . חברהל ותעבודההוצאות הכרוכות במסירת  .114.13

  
הסכם תחייבויותיו במסגרת לן בקשר עם מילוי הכל ההוצאות והנזקים של הקב .114.14

  זה. 
  

בקשר עם בדק הסכם כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי ה .114.15
  בתקופתו.  ותיקונים

  
  ן. קבלחי רוו .114.16

  
או המסמכים המהווים חלק ממנו, הסכם מתנאי הכל יתר ההוצאות המתחייבות  .114.17

ן העקיפות, ובכלל זה מהם, הן הישירות והפרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים על כל 
כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן 

  ודענה להם בעתיד. ושתיתה לצדדים ובין ידועות ע
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  נאי תשלום ת
  

ן חשבון לאישור המפקח בגין העבודות עם תום כל חודש קלנדרי של תקופת ההסכם יגיש הקבל .115
תשלום לקבלן בגין החשבון יבוצע לאחר ביצוע מדידות ומתן אישור המפקח ביצע בחודש שחלף. הש

 וםי 45יה בתנאי שוטף + הוי ת על ידי הקבלן,יום ממועד הגשת החשבונו 21אשר יינתן בתוך 
 אמור.ור המפקח כממועד איש

  
צעות המחאה או באמ ישירה לחשבון הבנק של הקבלןהתשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית  .116

 . די הקבלןשתימסר לי
  

מובהר כי כל תשלום ביניים, יהווה תשלום על חשבון התמורה ולא יהווה אישור להשלמת העבודות  .117
 ם ו/או נספחיו. אישור להתאמתן להוראות ההסכ ן ו/אובה שלבק מהן או כל או כל חל

  
כל  ו גםצעו על ידו ובו יפורטבו חשבון סופי בגין כל העבודות אשרבתום ביצוע העבודות יגיש הקבלן  .118

תשלומי הביניים, בנוסח כפי שיידרש ע"י המפקח. הקבלן יצרף לחשבון הסופי את כל האישורים 
  קח.המפשיידרשו ע"י והתעודות, כפי 

  
בהמצאת אישורים בדבר היעדר באישור המפקח וכן ה התשלום בהתאם לחשבון הסופי מותנ .119

 ,  חתומים על ידי הקבלן.הכנספח להסכם זהמצ"ב  , בנוסחוויתור על זכות העכבון יעותתב
  

יים, התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבורכל ביצוע  .120
 .1976 -תשל"ו

  
   הסכםערבות לקיום ה

  
זה הסכם במועד חתימת  חברהזה, ימציא הקבלן לההסכם ו על פי התחייבויותי להבטחת מילוי .121

(להלן אחוזים) משכר ההסכם בתוספת מע"מ  חמישה( 5%של בשיעור ערבות בנקאית בלתי מותנית 
  "הערבות" או "ערבות הביצוע"). -בסעיף זה 

 
חרון הידוע במועד אהמדד ה(כאשר מדד הבסיס יהיה  בנייהה תותשומ מודה למדדתהיה צ הערבות .122

כל משך קפה יהיה לוותלהסכם  המצ"ב כנספחבנוסח יה הת . הערבות כאמור)חתימת החוזה 
למען הסר ימים נוספים.  60הסכם זה, עד למסירתן לחברה ולמשך ביצוע העבודות על פי  תקופת

ית הכלכלובת החברה טלהאחת  - ת נפרדות ויוי הקבלן שתי ערבה על ידספק מובהר, כי תימסרנ
הערבויות כאמור  (כל אחת מבין רון בע"מוהשנייה לטובת מעיינות הש בע"מ תל מונדיתוח לפ

 .")הערבות: "תכונה להלן בנפרד
  

  .  הסכםהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ה .123
  

 ולכיסוי של:  הבטחתשמש הערבות לה ור לעילמבלי לפגוע בכלליות האמ .124
  

יא או להוצ עלולהחברה ישרין ובעקיפין לקבלן שהמים הקשורים במההוצאות והתשלו כל .124.1
 זה. הסכם תחייב בהם בקשר עם לשלם או לה

 
בהן, חברה תשא הות אשר יפוצים במהלך העבודו/או הש השלמותההוצאות התיקונים, ל כ .124.2

  יצוע הפעולות הנ"ל.ב באו למי מטעמה עקחברה ל וכל נזק והפסד העלול להיגרם
 

ו מקצתו, בפעם רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו אחברה ור תהא הכל מקרה כאמב .124.3
והתשלומים  הנזקים, ההפסדים, ההוצאות במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי אחת או 
   כאמור. 

  
ל עת שבכית חדשה, באופן ות בנקאימציא הקבלן, לאלתר, ערב כולה או מקצתה, חולטה הערבות, .125

 הסכום הנקוב דלעיל. רה ערבות במלוא תהיה בידי החב
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ל תוחלף הערבות ע בהתאם לתנאי ההסכםלחברה ובכפוף למסירת  ת ביצוע העבודותעם תום תקופ .126

 יים וחצישנ( 2.5%, בשיעור של צמודה למדד, בנוסח המצ"ב להסכם זה ידי הקבלן בערבות בדק
ו, עד תום תקופת הבדק (דהיינבות יהיה הער. תוקף ספת מע"מבתוו ים) משכר ההסכם הסופיאחוז

 60ית לחברה), ולמשך סירתן הסופל פי הסכם זה ומביצוע העבודות עחודשים מתום תקופת  12
 תחולנה על ערבות הבדק, בשינויים המחוייבים.פרק זה הוראות  מכן. ימים נוספים לאחר

  
הבלעדי, לבצע את  עתהבהתאם לשיקול ד , כי במקרה בו החברה תבחר,מובהר בזאת במפורש .127

ב',  ביצוע ובדק בנוגע לשלביות ערבו להמציא לה הקבלןידרש מצעות הקבלן, יבודות שלב ב' באע
  בשינויים המחוייבים.תחולנה ראות פרק זה הובשיעורים המפורטים דלעיל, וכל 

  
בין שלב א' לשלב ב' בכפוף ת הביניים שיקף הערבות בתקופהקטנת העל שאית להחליט החברה ר .128

  ל החברה.עתה הבלעדי שוהכל לפי שיקול ד ת הקבלן לביצוע שלב ב'קבלת התחייבול
  

  קיזוז 
  

וב, בין שאינו קצב וכל חוב, בין קצומגיע לקבלן על פי חוזה זה רשאית לקזז כנגד כל סכום ההחברה  .129
וראות או על פי כל דין. האו על פי כל הסכם אחר שבין הצדדים זה הסכם ל פי גיע לה מהקבלן עהמ

  לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. חברה הסעיף זה אינן גורעות מזכותה של 
  

  יתור על סעדים מניעתייםו

 בודה, בכל הליךותים בקשר עם העשיראו הנותן לו ו/ או מי מטעמוו/ זמיןנגד המ נקוטילא  הקבלן .130
לשהי בקידום ו/או פגיעה או הפרעה כטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם משפ

ות, במקרים של מחלוקות וכן לא יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות (לרב בהמשך הקמת הפרוייקט
, אם בכלל, במסגרת זמיןמי ההקבלן זכאי כלפ האיהסעדים היחידים להם  .)כספיות בין הצדדים

 .טיים, יהיו סעדים כספיים בלבדהליכים משפ
  

  חברה ביצוע על ידי ה
  

זה והוא נמנע הסכם לן לבצע על פי לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקב כל התחייבות, .131
תחייב נמנע מלציית להן על אף שה ואשראו החברה  פקחהוראות אשר קיבל מאת הממלבצעה, ו

  ו באמצעות אחרים. רשאית לבצען, בעצמה אחברה תהיה ה, זה הסכםלכך ב
  

לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור חברה ה .132
 כהוצאות כלליות. חשבו שיי 20%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

  
 10של מראש תן התראה י מלפנ כמפורט לעיל ת ביצוע התחייבויות או הוראולא תתחיל בהחברה  .133

  . לקבלןימים 
  

לגבות את חברה מזכות האו הסכם זה אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי  .134
 מן הקבלן בכל דרך אחרת.  הסכומים האמורים

  
  סילוק יד הקבלן

  
, לתפוס את ההסכםבהודעה בכתב לבטל את  תרשאיתהא החברה בכל אחד מהמקרים דלהלן  .135

, או בכל דרך אחרת ולהשלים את העבודה בעצמשל הקבלן ממנו ובודה ולסלק את ידו הע מקום
למכור את עודפי  ים, הציוד, המתקנים שבמקום העבודה וכןולהשתמש לשם כך בכל החומר

 מזמיןם המגיע לם האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכוהחומרים ואת הציוד והמתקני
  :ההסכם מהקבלן לפי

 
שת פשיטת רגל, או כשניתן צו כינוס גל או הוגשה נגד הקבלן בקושט את הרן פכשהקבל .135.1

ידו החלטה  ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על י נכסיו, כולם או חלקם,נכסים לגב
הגיע לפשרה  בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהואעל פירוק מרצון או שהוגשה נגדו 
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כה או פשרה למען יו למען קבלת אר, או שהוא פנה לנושלקםושיו כולם, או חאו סידור עם נ
 .1983 –חדש) תשמ"ג  הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח

 
ר או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על פיו לאח כולו או ההסכםכשהקבלן מסב את  .135.2

  מראש בכתב. זמיןהסכמת הממעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה ללא 
 

  .ההסכםוע ביצכשהקבלן מסתלק מ .135.3
 

סיק את מהלך ביצועה ואינו מציית וע העבודה, או כשהוא מפכשאין הקבלן מתחיל בביצ .135.4
  .דהמהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבו להוראה בכתב

 
) מתרשל בזדון מטעמו קבלן (או אדם אחרכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שה .135.5

  .ההסכםצוע בבי
 

לן נתן או , שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבותדע הוכחות להנחת הלנכשיש בידי המ .135.6
או לכל  להסכםא בקשר , מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהיהציע לאדם כלשהוא שוחד

  .ההסכם דבר הכרוך בביצוע
 

אינו או שהוא או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה  שאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה,כ .135.7
 או שאינו מבצע העבודות בקצב המפקח ע"י"ז שנקבע ואושר מבצעה ברציפות לפי לו
נקוב בהוראה) (תוך המועד המפקח להוראה בכתב מה ואינו מציית הדרוש להשלמתן במועד

 זמנים. העבודה, או לבצעה בקצב הדרוש ו/או לפי לוח להתחיל או להמשיך בביצוע
 

יר סב ישותיהם תוך זמןו/או המנהל ולא נענה לדר חהמפקהקבלן אינו ממלא את הוראות  .135.8
 תן ההוראה. נקבע לכך ע"י נוו/או תוך הזמן ש

 
 קבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיואם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד ה .135.9

 מי ממנהליו. ו/או 
 

כונה, או כם זה אינה נלן, שניתנה בקשר עם חתימת הסהתברר כי הצהרה כלשהי של הקב .135.10
על  היה בה כדי להשפיע חברההאשר, לדעת ית עובדה מהותחברה שהקבלן לא גילה ל

 . הההתקשרות עמ
 

ם ו/או דוחות שאינם מדויקים הצהרות ו/או נתוני לחברההתברר כי הקבלן העביר  .135.11
 צוע תפקידיו. במסגרת בי

 
תמש בציוד ו/או אינו מש ומרים גרועים לביצוע העבודההקבלן משתמש בציוד, כלים, ח .135.12

 רושים.ו/או בחומרים הד
 

, נגרמו עבירות תנועה ו/או אירעו וצעה כיאות על ידי הקבלןבודה שלא בל עכאשר בש .135.13
 נגרמו נפגעים. תאונות ו/או

 
לעיל אין בו משום ביטול התחייבויות מור דכאמקום העבודה וסילוק יד הקבלן ממנו  תפיסת .136

 בלן והוא חייב לעמוד בכולן.הק
 

ההסכם על ידי  דית שלהפרה יסומהווים  דלעילם ק יובהר, כי המקרים הנקובילמען הסר ספ .137
  הקבלן. 

 
עים להם עפ"י כל דין אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגי .138

   .סכםההבמקרה של הפרת 
  

  ארכות שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות ו
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אין  ו בכללמסוים א במקרהם הסכיות המוקנות לה על פי המלעשות שימוש בזכוחברה הימנעות ה .139
יתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנגדות זו בה ולא תפורש בשם אופן כוו

 זה. הסכם ור כלשהו על זכויות לפי וית
  

זה במקרה מסוים לא תהווה הסכם מתנאי  המפקח לסטותהמנהל ו/או ו/או חברה כמה מצד ההס .140
 ה אחר. וה למקרים ולא ילמדו ממנה גזרה שותקד

  
או מטעמה לא יפגעו חברה ראות שניתנו על פיו על ידי האו להוההסכם ארכה לתנאי או כל ויתור  .141

קשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בחברה בזכויותיה של ה
 . על זכות מזכויותיההחברה שבו כוויתור מצד ולא ייח

  
 ההסכם שינוי 

  
 ני הצדדים. זה אלא במסמך בכתב, בחתימת ש הסכם ות ו מההוראנות איזאין לש .142

  
  כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.הסכם ה .143

  
ודעותה


כל הודעה  .במבוא להסכםום לפי כתובות הצדדים כמפורט הודעות הצדדים תהיינה במכתב רש .144
 אר. משרד הדומסירתה למשעות  72כאילו הגיעה לנמען בתוך שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב 

  
אילו כר רשום לפי כתובות הצדדים האמורות בכותרת לחוזה זה ייחשב ל מסמך אשר יישלח בדואכ .145

 פקסימליה, ייחשבהל מסמך אשר יישלח באמצעות ימים ממועד המשלוח. כ 4ע לתעודתו תוך הגי
  ליה.  יפקסימודתו, במועד קבלת אישור הכאילו הגיע לתע

  
  

  וםם על החתו הצדדילראייה באו
  
  
  

  
______________________________  __________________________  

  קבלן ה               בע"מ תל מונדהחברה הכלכלית לפיתוח 
  נות השרון בע"ממעיי           

  יותר]את המ[מחק                      
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  יכת ביטוחיםנוסח אישור על ער - 3.1נספח 

  לכבוד

  "מ (להלן יחד ולחוד :"המזמין")בעמונד  ומעיינות השרון  החברה הכלכלית לפתוח תל

  

  אישור קיום ביטוחהנדון: 

  

  _______________________ ת.ז. / ח.פ _______________ הקבלן

  הקבלן) -(להלן                   

  

מודיעים, , כתובת   ______________________, חברה לביטוח בע"מ  ________אנו הח"מ_______
  מאשרים כלהלן:מתחייבים ו

יתוח ותשתית במתחם תב"ע לפביצוע עבודות החוזה בקשר עם אנו מאשרים, כי ערכנו את הביטוחים, 
  כלהלן:  בתל מונד א'182

  מס' ________________    (פרק א') –פוליסת קבלנים  .1

  ח שאינו נופל מנוסח הידוע כביט . נוסתהיה ב הפוליסה

  _____________________________מהות העבודה:    ____________________

  ___________    עד   _____________  בתוספת תקופת תחזוקה כמפורט. _ -תקופת ביטוח מ

   ₪/$ביטוח בערך המלא של העבודות בסך ______________________   א.

  ה של קבלנים מסונפים) ובכל סכום נוסף שיידרש בשל הגידול בערך העבודה.העבודערך  (כולל

  גמולי הביטוח יהיו משועבדים לטובת המזמין.ת  ב.

                הרחבות לכיסוי  ג.

  רעידת אדמה ונזקי טבע.  .   1  

  חודשים. 24תקופת תחזוקה מורחבת   .   2  

  העבודות. מערך 20%-מפינוי הריסות בשיעור שלא יפחת   .   3  

  חומרים המסופקים ע"י המזמין (ערכם המלא).  .   4  

   ₪. M2בסך יים סמוך ורכוש קרכוש   .   5  

  ציוד כלי עבודה ומבני עזר של הקבלן.   .   6  

  פריצה וגניבה.  .  7  

  שבועות 4תקופת הרצה   .   8  

  ₪. M2נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים בסך   .9

  ₪  500,000רכוש מחוץ לאתר העבודה ו/או רכוש במעבר    .11  

  ₪  100,000אחרים  ם, מהנדסים ויועציםהוצאות אדריכלי  .12

  פרעות ושביתות  .13  

  ₪.  M 1נזק תוצאתי מתכנון לקוי עד לסך   .14  

  ההשתתפות העצמית הנה כלהלן:    .15  

  ₪   /______  $ __________    עבודות חוזה:                      

  ₪    ____ $ / עבודה ותכנון לקוי ישיר: ____________                           

  $ / ₪   תכנון לקוי עקיף:    ________________       

  $ / ₪   עבודה לקויה עקיף:     ________________                       

  ₪ $ /   קי טבע:                  ________________נז    

  ₪ נזקי רעש:                   ________________  $ /     
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    ₪________________  $ /                      א ח ר :          

            

  _________מס' _____    שלישי  (פרק ב')-פוליסת צד .2

  הפוליסה תהיה בנוסח שאינו נופל מהנוסח הידוע כביט.

  __   ועד ________________.______________-תקופת ביטוח  מ  א. 

על פיו הביטוח יוצא בנפרד כלפי כ"א מיחידי לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת/ משולבת   ב.
  מבוטח המופיעים ברשימה בנפרד.ה

  :-מבוטלים חריגי הפוליסה העוסקים ב  ג.

  זיהום תאונתי  .1ג/

  חבות המבוטח בגין שימוש ברכב שאין חובה לבטחו   .2ג/

  הרמה מכשירי  .3/ג

  דמי ביטוח לאומי.  ביטוח לאומי בגין עובדים שאין הקבלן חב עבורם –תביעות שיבוב   .4ג/

  עבודה בגובה  .5ג/  

  הרחבות  ד.

  ₪.  4,000,000ויברציה, החלשת משען   

שלישי כמשמעו בפוליסה, למעט, הרכוש - רכוש המזמין ועובדיו וכל אחד מיחידי המבוטח יהוו צד  ה.
  כוש קיים או שעליו עובדים.הרחבה של רהמבוטח ב

  ₪ . 500,000קרקעיים -נזק תוצאתי לכבלים, צינורות תת  ו.

  נזקים ע"י רכב שאינו חייב ביטוח חובה רכוש/ גוף במלוא גבול האחריות.  ז.

  למקרה ותקופה.₪     M .8גבול אחריות מינימלי של הפוליסה יהא   ח.

ב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה ככל שיש שימוש בציוד מכני הנדסי, שהנו כלי רכ  ט.
  ₪ .מיליון  2חוקית לבטחו, ייכלל כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בנ"ל עד לסך של 

ן מיליו 1שלישי רכוש עד לסך -כיסוי עודף מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי צד  י.
  לאירוע.₪ 

   ₪השתתפות _________________$ / 

  

  מס' _______________וליסת מעבידים   (פרק ג') פ .3

  הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט. 

  ______________   עד   _________________._-תקופת ביטוח  מ

משנה   י הפוליסה תכסה את חבות הקבלן כלפי עובדיו וכל המועסקים על ידו כולל קבלנ  א.
  ועובדיהם.

  למקרה ותקופה.₪   M .20גבול אחריות מינימלי יהיה   ב.

  הפוליסה תכסה את חבות המזמין במידה וייחשב מעבידו של מי מהעובדים.  ג.

  ₪ .השתתפות ________________  $ / 

  

  

  

  

  

  

  

  



- 29 -  

29 
 

  כ ל ל י:

בלני משנה של , המזמין, קהביטוחים דלעייל נערכו בשם הקבלן , קבלני המשנה של הקבלן   א.
  .הקבלן, המפקח ומנהל הפרוייקט 

בחוק חוזה ביטוח  59ליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין והוראות סעיף הפו  ב.
  התשמ"א בדבר כפל ביטוח, לא יחולו.

יום קודם ביטול הפוליסות למזמין  60לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע   ג.
  ידושן.ו/או אי ח

ד המזמין ונגד רמ"י (מינהל מקרקעי ישראל ). תנאי כנגהמבטח מוותר על כל זכות תביעה, שיבוב   ד.
  זה לא יחול באם הנזק יגרם בכוונת זדון.

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנובעות ממקרה ביטוח והחובות   ה.
  המוטלים עפ"י הפוליסה.               

עם הקבלן מכל סיבה שהיא, במהלך ות אנו מתחייבים כי אם יחליט המזמין להפסיק ההתקשר  ו.
תקופת הביטוח, או אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו/או יכנס להליכי פירוק ו/או כינוס נכסים, 

ל תישאר פוליסה זו, על כל תנאיה, בתוקף מלא ורציף, תעבור מיידית לבעלות המזמין ואנו נפעל ע
  ראות המזמין להמשך קיום הפוליסה ותשלומה בהתאם.פי הו

ידוע לנו, כי אישור קיום ביטוח זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח ולפיכך, לא יחול בו   ז.
  או בפוליסות המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב של המזמין.

או גבולות האחריות בקרות הפוליסה כוללת סעיף השבה אוטומטית לקדמות של סכום הביטוח ו/  ח.
ו אירוע העשוי להיות מכוסה בפרקי החבויות וזאת, תמורת תוספת ו/אאובדן או נזק לפרוייקט 

  טה מיום ההשבה כאמור ועד לתום תקופת הביטוח.ר-פרמיה, שתחושב פרו

הננו לאשר, כי ככל שחלים תנאים ו/או התנאות ביחס לבטיחות, ביטחון או שמירה, החובה   ט.
לבד ואי קיום תנאים כאמור, לא ן בם (במפורש לרבות "נוהל עבודה בחום") חלה על הקבללקיימ

תפגע בזכויות המזמין לשיפוי על פי הביטוח, כן, כולל הביטוח תנאי מפורש לפיו הפרת תנאי 
  . הפוליסה על ידי הקבלן לא תפגע בזכויות המזמין לשיפוי על פי הביטוח ובתנאי, שנעשה בתום לב

כאמור לעיל, לתקופה נוספת של  צועמאשרים בזאת, כי במידת הצורך נאריך את תקופת הביאנו   י.
_ חודשים בעבור דמי ביטוח נוספים לפי חישוב יחסי, ללא תנאים נוספים ובלבד, 12עד __

  שתועבר לידנו בקשת הארכה, בין על ידי הקבלן ובין על ידי המזמין.

  .יות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זהבכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקור  יא.

  ב.      מו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י הקבלן.י

  

  

  

  _____________תאריך ________________    חתימת המבטח 
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  נוסח אישור עריכת ביטוח חבות המוצר - 3.2נספח 

  כבודל

  ן יחד ולחוד :"המזמין")(להלרה הכלכלית לפתוח תל מונד  ומעיינות השרון בע"מ החב

  

  חבות מוצרכולל ביטוח עריכת ביטוח נספח אישור הנדון: 

,  

  בתל מונד א'182יתוח ותשתית במתחם תב"ע פ:  מהות העבודה

, ___כתובת _______________________, אנו הח"מ __________  חברה ישראלית לביטוח בע"מ
יתוח ותשתית לפ לביצוע עבודות החוזהבקשר טוח, ו את הבימודיעים, מתחייבים ומאשרים כי ערכנ

  כלהלן:") הקבלן " להלן:( _____________של   בתל מונד א'182במתחם תב"ע 

   מס' _______________ )(משולב מוצר\פוליסת אח' מקצועית

  __________._____________   עד   _________-תקופת ביטוח  מ

  מקרה ותקופה.ל₪   2,000,000גבול אחריות מינימלי   .א

  ₪ /$ .השתתפות _________________ 

הביטוח הנו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים אף אם ניתן בטרם נחתם   .ב
  ההסכם אך לא לפני התאריך ___________ (להלן התאריך הרטרואקטיבי).

או /ית ו) בגין כל מחדל, השמטה מקצועCLAIM MADEיעה (הפוליסה תהיה על בסיס תב  .ג
  רשלנות מקצועית שמקורה ביום התחלת העבודה אצל המזמין.

  תקופה רטרואקטיבית _______________ .  

מו"מ כי כל תביעה או הודעה שנמסרה למבטח בתקופת הביטוח יראו כתביעה שהוגשה   .1ג/  
  בתקופת הביטוח.

וליסה והפ חודשים וזאת במקרה 6) של DISCOVERY PERIOD( לפוליסה תוסף תקופת גילוי  .ד
  לא תחודש מסיבה כל שהיא. 

  הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עקב מיקרה ביטוח   .ה

  לפוליסה יוסף סעיף אח' צולבת משולבת.  .ו

  ה ר ח ב ו ת 

  יירשם:  דיני מדינת ישראל.  ח ו ק : .1

שנעשו ע"י  כווןורו באי יושר, מעילה, מרמה, פשע או מעשה במתהפוליסה תכסה מחדל שמק .2
  ₪. 250,000עובדי המבוטח ושלא בידיעת המנהלים של המבוטח עד לסך 

  ₪. 100,000הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עד לסך  .3

  ות.הפוליסה תכסה את חבות המבוטחים בגין שביתות, השבתות, פרעות ומהומ .4

יטוח המהווה עילה לתביעה כנגד המבוטחים, רה בהפוליסה תהיה פוליסה ראשונית לגבי כל מק .5
  אלא אם, הוסכם אחרת.

בגין מקרה אשר עלול להוות תביעה ₪   50,000הפוליסה תכסה הוצאות משפט פלילי ע"ס  .6
  בפוליסה.

ל המבוטח לרבות, הפוליסה תכסה את חבותו של המבוטח וכל הפועלים מטעמו מורשו או נציגו ש .7
  רך של חשבונית מס ופועלים ממשרדו של המבוטח.ח בדמהנדסים הפועלים עבור המבוט

 הפוליסה תכסה חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב .8

  

  :תנאים לפוליסת אחריות המוצר

  . 2013הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט 
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  ___________   ועד  _______________-תקופת ביטוח מ .1

  משולב )₪ (  5.000.000חריות מינימלי גבול א .2

טח את חבות הקבלן בגין המוצרים המסופקים ו/או מיוצרים ע"י הקבלן עבור ה תבהפוליס .3
  המזמין.

פוליסה תורחב לכסות את חבות הקבלן לנזקים הנובעים ישירות מהעבודה שביצע הקבלן ואינה ה .4
שלישי -ושלמה ונמסרה לצדמוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד, שהנזק אירע לאחר שהעבודה ה

  יט).סת בפולי 4.6(הרחבה מס' 

הפוליסה תורחב לשפות את המזמין בפני כל תביעה הנובעת מאחריותו של הקבלן בגין המוצרים  .5
  המסופקים ו/או המיוצרים, כאמור לעיל.

 6של   ) DISCOVERY PRIOD( לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת/משולבת ותקופת גילוי .6
  חודשים 

  פה רטרואקטיבית ___________________תקו .7

  

  פוליסות:ה 2-כללי ל

בכל הפוליסות, כמוזכר לעיל, יצורף המזמין כמבוטח נוסף עפ"י הפוליסה, לכיסוי חבות המזמין  .1
  בגין רשלנות הקבלן.

בחוק חוזה ביטוח  59הפוליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין והוראות סעיף  .2
  ביטוח, לא יחולו. התשמ"א בדבר כפל

 , שיבוב כנגד המזמין ונגד רמ"י (מינהל מקרקעי ישראל ) וכנגדביעההמבטח מוותר על כל זכות ת .3
  כל אחד מיחידי המבוטח תנאי זה לא יחול על נזקים שנגרמו בזדון 

יום קודם ביטול הפוליסות ו/או אי  30לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע  .4
  מזמין.חידושן ל

ת שור לקיום הביטוח ולפיכך, לא יחול בו או בפוליסוכאי ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם .5
  המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש או בכתב.

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל, לתשלום ההשתתפויות  .6
  יסות.העצמיות ומילוי החובות המוטלות לפי תנאי הפול

  כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זה.עד  בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות .7

  מו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י הקבלן בתום לב. .8

  

  

  

  תאריך ________________                        חתימת המבטח ________________
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כמויות יכתב - 3.3ספח נ

  



- 35  -  

35 
 

  מפרטים טכניים – 3.4נספח 

7581  
  
  

  
  

  מונד-תל
  'א182שכונת מגורים תב"ע 

  
   לעבודות פיתוח מפרט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  2019 אוקטובר
  

  סביבתי בע"מ בלום תכנון- מילרתכנון:  

  
  

 ניהול: גרופר הנדסה
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  מפרט מיוחד

  
  םתנאים כללים מיוחדי

  
  

  יתוחעבודות פ
  
  

  ו לבצוע העבודות.ותנאי סמכים הבאיםמפרט זה מורכב מהמ -מסמך א' 
  

  מפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאה האחרונה המעודכנת ליום הגשה.ה -מסמך ב' 
  

  מוקדמות - 00                
  עבודות עפר - 01        

    עבודות בטון יצוק באתר - 02               
  גרות ומסגרות אומןנ - 06               

  עבודות צביעה - 11               
  עבודות אבן - 14               
  שעבודות מסגרות חר - 19               
  רעבודות פיתוח האת - 40               
  והשקיה עבודות גינון - 41               

  תאורת חוץ - 43               
  ישים ורחבותסלילת כב - 51               

  
  דות הנ"ל למרות שלא הוזכרו לעיל.ים והמתיחסים לעבווכן יתר המפרטים הקשור

  
  המפרט המיוחד - 1מסמך ג

  
  אופני מדידה מיוחדים - 2מסמך ג

  
  כתב כמויות ומחירים -מסמך ד 

  
  רשימת תכניות ותיק תכניות -מסמך ה 

  
  

מפרטים הכלליים, שבהוצאת הוועדה הכוונה היא לום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" בכל מק
ד הבטחון ומשרד הבינוי והשכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון וחדת בהשתתפות משרהמי

  ולצה"ל.
  

בהוצאה המפרטים הכלליים המצויינים לעיל, שלא צרפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה 
  ביב ובמוסדות המפורטים.א-הקריה, תל, 29ד אלעזר לאור של משרד הבטחון. רח' דו

  
  הצהרת קבלן

  
ן מצהיר בזה כי נמצאים ברשותו המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני המיוחד הנזכר במפרט/חוזה הקבל

בודתו בכפיפות זה, וכי הוא קרא והבין תוכנו, קבל את כל ההסברים שבקש לדעת, ומתחייב לבצע את ע
  בלתי נפרד ממנו.הווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק . הצהרה זו מלדרישות המוגדרות בהם

  
  

  חותמת וחתימת הקבלן  .................................          
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  מפרט מיוחד - 1מסמך ג'

  
  תנאים כלליים - 00פרק 

  
  

  תיאור העבודה
  

  .ונדמ-דשה בתלברחובות ובשצ"פים של שכונה חפיתוח  מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות
  זה, ברשימת הכמויות ובהתאם  לאמור בחוזה ומפרטהעבודות תבוצענה בהתאם           
  המצורפים לחוזה התקנים והמפרטים הכלליים  לתוכניות, לשרטוטי הפרטים          
  וים חלק בלתי נפרד ממנו.המתייחסים לעבודות המפורטות בחוזה/מכרז זה, ומהו          

  
, , קירותלבים ובשביליםרכות, ברחובות משובמד תוח נכללות עבודות עפר, ריצופיםבעבודות הפי          

(תכנון  תאורהחשמל ועבודות  יה וכן, גינון, השקמתקני משחק, מסלעות, גידור, פרגולות, ריהוט רחוב
  התאורה מבוצע ע"י משרד "תל הנדסת חשמל"). 

  
  . לשכונות מגורים בסמיכותהינו ציע ההצעה לקחת בחשבון שאתר העבודה על מ

תוך נקיטת אמצעי בטיחות מרביים כולל דרכי גישה תקינות את בטחון התושבים על הקבלן להבטיח 
 ובטוחות ביום ובלילה. כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך העבודה ישולבו קבלנים נוספים. הקבלן

  עם קבלנים אלה ללא תוספת מחיר.יתאם את העבודה 
קבלן אחראי על ביצוע חדשים מתוכננים. הקווי תשתית שונים וכן קווי תשתיות  האתר נמצאים בשטח

תיאום המערכות ובדיקת מפלסי קווי התשתית השונים כחלק ממחיר העבודה כולל עבודות גישוש במידת 
  חיר כל העבודה.הצורך, עבור עבודות אלה לא ישולם בנפרד והם כלולות במ

ף הקבלן לשת המתקנים וכדו'. עלשינויים בתוואי השבילים, מקומם של  י יתכן ויהיומודגש, כ           
  פעולה עם האדריכל.

לא ישולם לקבלן תוספת מחיר בגין שינויים הנ"ל וכל העלויות הכרוכות בכך תהיינה כלולות 
  במחירי יחידות שונות.
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  עבודות פיתוח  -  40פרק 
  

  םבשטחי שצ"פי עבודות עפר  40.01פרק 
  
  

  כללי  40.01.01
  

  לבצע עבודות חפירה במקומות  יש .שו עבודות מילוית בחשבון שבאתר נעעל הקבלן לקח              
  מוד.אא.שיו  96%-המיועדים לריצוף עד קרקע קיימת ולהחזיר חומר מתאים מהודק ל              
  שפיכה כחלק  ר מהאתר לאתרואו לסלק את החומ הגבהים המתוכננים.לפחות, לפי               
  בודות העפר.ממחיר ע              

  
  

  עיקור הקרקע  .01.0240
      

  " סימנקס (או שווה ערך). Sעיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים, פרומטול "              
  יות לאי התחדשות של צמחיה תהיה צורת היישום בהתאם להוראות היצרן, האחר              

  בשטחים נוספים וצע בשטחי ריצוף ותקופת של שלוש שנים. עיקור הקרקע יבל              
  ויהיה כלול במחיר הריצופים והמצעים. שיסומנו ע"י המפקח על גבי התכניות              

  
  

  חפירה ו/או חציבה  40.01.03
  

 ו מוזכר המונח חפירה, הכוונה בכל מקום להלן, או במפרט הכללי, ב .1
  ציבה.חו/או לחפירה           

  ל עומק שהוא.מים בשטח האתר ובכבכל סוגי הקרקע הקיי   
 כחלק ממחירי  החפירה יעשה למקום מאושרסילוק עודפי עפר של  .2

  .העבודה    
  

  
  דיוק החפירה  40.01.04

  

  ס"מ. 3יה במשטחים אופקיים ומשופעים דיוק החפירה יה              
  
  

  מילוי  40.01.05
   

  ה עליו להשתמש עבודות המילוי יהיל הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע ע              
  בחומרים החפורים, תוך התאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי כמפורט בסעיף               
  להלן.              

  
  אזורי מילוי               
  לשם קבלת הדירוג  החומר החפור.חומרי המילוי יילקחו במידת האפשר מ              
  ם יצטרך הקבלן להכשיר את החומר על ידי שבירתו, תאים עבור המילוייהמ              
  פירוקו וניפויו בהתאם לנדרש. המילוי יונח לאחר שבוצע חישוף ואחרי שהשתית               
  י מחומרים וי יהיה חופשדרגות, הידוק שתית וכו'). חומר המילהוכנה כנדרש (מ              
  בל את אישור המהנדס לפני הנחתו.ופסולת למיניה ויקאורגניים               
  מודגש במיוחד הצורך בניקוי עודפי צמחיה ועצים.              
  ס"מ  20וי בשכבות של באיזורי המילוי של שטחי הריצוף יבוצע הידוק מבוקר של המיל              
  מודיפיד.אשיו. 98%לצפיפות של               
  מ' מרום  2.00ס"מ במידתו הגדולה, בעומק מעל  8יה דל האבן המירבי יהגו              
  "מ בחלק העליון של המילוי.ס -5השתית ו              

  
  ילוי חללי הביניים.כל שכבת מילוי תפוזר באורח אחיד, ותהודק עד למ               
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  ביב לקירות ויסודות    ילוי חוזר מסמ  40.01.06
  

  שיאושר על ידי מחומר גרנולרי מסביב לקירות ויסודות יבוצע המילוי החוזר               
  ס"מ לצפיפות כמפורט במפרט הכללי. 20המפקח בשכבות בעובי של               

  ד.כלול במחיר הקיר ולא ישולם בנפר   
  

  למילוי סילוק עפר שאינו ראוי  40.01.07
  
  למילוי חוזר   שאינו ראוי מרהוראות המפקח, וחותמויין לפי  אדמת החפירה              

  יעורם ויורחק על ידי הקבלן למקומות שפך מותרים מחוץ לאתר (ראה גם האמור                
  הוא.ובכל מרחק ש לעיל) 40.01.03בסעיף               

  
  שטח מוגבל  40.01.08

  
  ידיים, או            ם, המחייבים עבודתולם תוספת עבור עבודה בשטחים מוגבלילא תש              

  ציוד מיוחד.              
  

  שינויים במהלך העבודה  40.01.09
  

  על הקבלן לקחת בחשבון בהגשת הצעתו, כי תוך כדי ביצוע העבודה יחולו               
  ה לא ח. שינויים ותוספות אלו בחפירה/חציבבהוראות המפקשינויים בתכניות או               

  ישמשו עילה לקבלן לתביעות שינוי מחירים.              
  

  חפירה לתעלות, יסודות עוברים ויסודות בודדים  40.01.10
  

  אחראי לשלמות  העבודה כוללת עיצוב שוחות וצידי תעלות. הקבלן יהיה              
  חשבונו, בכל  ד גמר יציקת הבטון בתוכן וינקוט, עלות והתעלות עהשוח               

  האמצעים, למניעת מפולת (כולל סידור תמיכות לשביעות רצון המפקח).               
  במקרה של מפולת יתקן הקבלן, על חשבונו, כל נזק שיגרם ויחפור מחדש בלי                

  תשלום נוסף.               
  ם עליה בסעיף מרחב עבודה וישול החפירה תהיה מידות חוץ של הבטון ללאמדידת                

  חפירה כללית.              
  

  חפירה לעומק העולה על המצויין בתכנית  40.01.11
  

  ו למלא את במידה והקבלן יחפור לעומק גדול מהמצויין בתכניות, יהיה עלי              
  מהודק לדרגת המילוי יבוצע בבטון דש ו/או באגו"ם לס המתוכנן. השטח למפ               

  "מודיפייד א.א.שיו", הכל לפי החלטת והוראות המפקח. בגין  100%צפיפות של                
  כל הנ"ל, לא ישולם לקבלן כל תשולם, והוא יבצע את העבודות הכרוכות                
  ו בלבד.נן, על חשבונבמילוי למפלס המתוכ               

  
  תשתיות      40.12

              
  תשומת לב הקבלן להימצאות קווי תשתיות באתר.מוסבת                

הקווים סומנו באופן עקרוני במסגרת העבודה. הקבלן יידרש לבצע חפירות גישוש לעימות מיקום 
  סכנה לפגיעה בקו.הקוו בכל מקום בו קיימת 

  ם במיוחד והם כלולים במחיר העבודה.אלה לא ישול עבור חפירות גישוש
  
  
  
  
  

  
40.2  
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  וף מאבנים משתלבותריצ 
  

  הריצוף יבוצע בהתאם למפורט להלן:  40.2.1
  

  הריצוף יבוצע על מצע שיסופק ויהודק ע"י הקבלן. 
מ',  2.00מ' וברוחב  10וני באורך לצורך החלטה על המרקם יידרש הקבלן לבצע הנחה של קטע נסי

שונה מזה שבקטע הנ"ל. ה ויוחלט על מרקם תו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרתואר לעיל אוכמ
  עבור פירוק הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם תוספת.

  
הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי האבנים החרושתיים (חצאי אבנים לריצוף הקצוות ליד אלמנטים 

האבן ע חיתוך במישור סיבובי. יש להקפיד שמתאפשר, יבצ כגון אבני שפה). במקרים בהם אין זה ישרים,
שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני ריצוף שונים יהיה בקו ישר הנסורה תהיה 

  ומיקומו יאושר ע"י המפקח.
  לא יורשה שימוש באבנים שבורות ו/או פגומות.

  
ס"מ ותונחנה על גבי שכבת חול  8 או 6ת בעובי ה מסוג המפורט בתכניות ובכתב הכמויוהאבנים תהיינ

  ול כלול בריצוף.מחיר הח ס"מ. 5בי בעו
  

מ"מ, הרווח המכסימלי המותר בין  3הרווח המכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 
"מ תורשה השלמה בבטון עם ס 3-מ"מ. במידה והחלק בדרוש להשלמה קטן מ 2האבנים הסמוכות 

  ריצוף על ידו. ן יהיה לפי גוון ה% לצמנט ובאישור המפקח. הגוו3 - 5% ף "באייר" שלפיגמנט מוס
  

, ומיצקת ברזל הכל סה יהיה עם מסגרת חיצונית מרובעתמכסי תאים תת"ק יותאמו למפלס הריצוף. המכ
  כלול במחיר המכסה.

  
 סופי לפני לאישור תוואימ'  1.0גן יסומן השטח ע"י יתדות כל לפני תחילת עבודת הריצוף והנחת אבני ה

  הביצוע.
  

יו לרסס את פני השטח המיועד לריצוף באבן משתלבת בחומר הקבלן לעובדה שעל מוסבת תשומת לב
מונע נביטה וקוטל עשביה כלול במחיר היחידה. מועד הריסוס והאופן בו ירוסס השטח יהיו לפי הנחיות 

  המפקח באתר.
  
  אבני שפה ואבני גן .22.40
   

  תשתית מהודקת).(שיוצק ע"ג  30-בע"ג יסוד וגב בטון ני שפה תהיה א. הנחת אב
  .1:3הנחת אבן ע"ג היסוד בעזרת טיט  ב.

  מ"מ.  3ג. רום האבן בהתאם למפלס התבנית ובדיוק של 
  תוך ס"מ. כמו כן, חיבורי האבן בזויות יהיו בחי 30 - 50ד. בקשתות יש להשתמש באבנים 

  גרונג.    
  , שקועים ונקיים.1:3ט קים יהיה בטיה. החיבור בין המיש

  ימים כולל מילוי והידוק האדמה בצידי האבן. 7ה במשך חר גמר הביצוע תהיו. ההשקיה לא
ים ז.  פינות ומפגשים בתוואי אבני השפה והגן יעובדו בעזרת ניסור בגרונג בזוית המתאימה או ע"י  אבנ

  ות בזוית הנדרשת.חרושתיות המיוצר
  יות.ח. אבני הגן צבעונ

  יר כלול במחיר אבני הגן.פינות שלמות. המח פינות בערוגות יהיו עם אבני גן כוללט. כל ה
  
  
  סטיות מותרות בביצוע  .340.2
  
  .  על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט 1

  בתוכניות.    
  
  מ"מ. 10הגובה המתוכנן לא תעלה על .  הסטיה המותרת מ2
  
  ל אלומיניום דרטי העשוי מפרופיהמשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנ .  מישוריות3

  מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב  5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות      
  מ"מ. 1משקלו העצמי, בהשענו על קצוותיו שלא תעלה על      
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  , יחייבו את הקבלן שהותרו לעיל ת יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים.  סטיות גדולו4

  דל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.מחדש את המשטח, גולעבד ולרצף     
  
  מ"מ.  1.  הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 5
  
  אחריות הקבלן  .440.2
  
  עבר את בדיקות הגובה  .  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא1

  ים לתכניות.ות ונמצא מתאוהמישורי    
  
  חודש ממתן תעודת גמר.  12ע וכו' כנדרש תהיה האבן, לטיב הביצו .  אחריות הקבלן לטיב2

  במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים סדוקות ו/או       
  הם "ר (בהיטל אופקי) ותיקוני משטחים שבסמ 3שבורות בפינותיהם במידה העולה על     
  מר מונע נביטה וקוטל עשביה וכן ריסוס בחויל, לע 40.2.4שקיעות מעבר למוגדר בסעיף היו     
  הכל לשביעות רצון המפקח.במידה ותבצבץ צמחיה בין האבנים,     
  
  .  יישום אחריות הקבלן תעשה כדלקמן:3

  , בסיור בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן חודשים יערך סיור בשטח לשלושהאחת     
  ויסוכם בכתב אופי ומהות  ו האבנים שניזוקו,זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/א    
  יום ממועד הסיור. בכל מקרה,     10התיקונים. התיקונים אשר יסוכם לגביהם יבוצעו תוך     
  ן.יש לתק דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים אשר    
  

  מצעים  40.3
  

  במפרט הכללי. 510322רש על פי סעיף מסוג א', כנדהמצע יהיה 
במפרט הכללי, עובי השכבה יהיה  510324שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף  הפיזור והכבישה של

  כמצויין בתכניות.
  

  .לפחות אולם 100%דרגת הצפיפות תהיה 
  במפרט הכללי. 5100.36הוראות סעיף המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק, ע"פ 

  
  
  

  ות בטון יצוק באתרעבוד  40.5
  

  כללי  40.5.1
  
  למצעים ולמילויים מבטון רזה, יוצקו בתבניות. יציקה בחפירה ללא  .  כל הבטונים פרט1

  תבנית טעונה אישור המפקח. הבטון לקורות קשר, לקירות, לרצפות למיניהם יהיה לפי      
  האמור להלן:     

  
  לן ן (בטון מובא), ייחשב ספק הבטון כקבעל ליצור בטואם הקבלן יספק בטון מוכן ממפ     
  ון אישור המפקח.משנה הטע     
     
  כל הבדיקות של האגרגטים ושל הרכב התערובת, הנדרשת לפי המפרט באתר, יעשו        
  , 601שראלי ת"י במקרה זה במפעל יצור הבטון. בטון מוכן יתאים לדרישות התקן הי    
  המים ועד  ות מפרט זה, אלא שהזמן העובר מהוספתתרות את דרישבמידה ואינן סו    
  דקות.   45ציקת הבטון המובא, לא יעלה אף פעם על לי    

   
  ים, וכן מ-שקעים, חריצים, קיטומים, אפייסוד בטון, תבניות, .  מחירי עבודות הבטון כוללות: 2

  , לגדרות וכו'.הכנת חורים למעקות     
  
  
  פני שבו החלק שמתחת ל למעט, בנית ביתן המשאבות 30-מסוג ב ון יהיו בטון.  כל עבודות הבט3

  עם מוספים מיוחדים). 40-על (בטון ב –הקרקע יבוצע בבטון      
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  עבודות אבן  40.6
  

  כללי:
  

דגם "אשקלונה" או  אבן מתועשת כדוגמת כורכרית לחיפוי קירות האבן תהיה בכל סוגי עבודות האבן
  ית מהנדס המועצה.ר, ולפי הנחישו"ע בעיבוד מנוס

  
  ניות.הסתות כמפורט בתכ מידות האבן ואופן

  
  דוגמאות:

  
בתחילת העבודה, בטרם הוזמנה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של רצוף, חיפוי קירות וכו' מכל סוג ומכל 

עד גמר ת, שיקבלו אשור המפקח, יישמרו באתר מ"ר לפחות. הדוגמאו 1עבוד נדרש. גודל הדוגמא מכל סוג 
  ה ומסירתה.העבוד

  
  ג)(קופינ ראש קיר  .140.6
  

  "מ סיתות ועיבוד לפי פרט, המדידה לפי מ"א.ס 8אבן בעובי 
  
  
  מדרגות אבן  2.40.6
  

או אבן טרומית  המדרגה מאבן גושנית אחת, הסיתות בשלח המדרגה "מסמסם" וברום "טלטיש גס"
  .ר כורכרישלמה נגישה, גמ

  
  טים ובתכניות.זיון, וכל המפורט בפרו -30וד בטון באו שתית, יס המחיר כולל: הידוק מילוי

  
  דידה לפי מ"א אורך המדרגה מוכפל במס', כאשר רום ושלח מחושבים כמדרגה אחת.המ
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  עבודות מסגרות   40.7
  
  
  כ ל ל י  .1740.

וד הדרושים על הקבלן לספק את כל החומרים, העבודה והצי  
להלן: העבודה כוללת את  ה כפי שמתוארלהקמת קונסטרוקציית הפלד

חזוקים, ברגי עוגן, קורות, עמודים, אלקטרודות, פחים, כל הברגים, 
בורים, ברגים וכל יתר האביזרים חפלטות בסיס וראש לעמודים, 

  הנדרשים להשלמת הקונסטרוקציה.

  

  ת ת, ספסלים, אשפתונים, פרגולות, גדרוהקבלן יכין באתר דוגמאות לכל אלמנטי המתכ

  ח.גמאות ישארו או יפורקו בהוראות המפקוכו'. הדו

  

  שיובאו לאתר יהיו מגולוונים וצבועים בתנור. כל חלקי המתכת
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 SMART SMART בטיחות  משטח   .840
  

 המשטח הבטיחותי מבוצע עם בסיס תחתון  

  ספת או תו ,וק עודפים במידת הצורך וניקוי השטח, חפירה וסילמצעיםהעבודה כוללת יישור והידוק
 .גרעינית גן במידת הצורך של

 לן ממוחזר לגושים קטנים המחוברים יחד בחום בתבניות מחומרי פוליאיטי ןבסיס תחתו
  ,שמקנה לפלטות עמידות גבוהה וגמישות למשך שנים רבות.

 ציפוי  ילה מהמתקנים.הפלטות מחוברות בכל השטח האחת לשנייה, בעובי מתאים לגובה הנפ
לפי תן להשיג בגוונים ותי מתוצרת אירופית "מקיר לקיר". ניא סינתטי איכעליון מרבדי דש
 בחירת הלקוח.

 ס"מ. 1.0בעובי  פיזור והברשת חול סיליקט  

פוליאוריטן דשא עוז או שווה ערך. בסיס תחתון פלטות  כדוגמת smart play  משטח בטיחותי
  בדי דשא סינתטי.ציפוי עליון מר ,מוחזרמ

 5 אחריות רים למ"ר).תפ 35,000מעל  (ורזל, צפיפות גבוהה סיב מקמ"מ  20 –גובה סיבי הדשא 
  מ"מ לפחות. 45גובה כולל של הדשא עם המשטח  שנים על הביצוע.

  יתואם לפני ביצוע! .בהתאם לבחירת האדריכלוחלוקתם  ,הגוונים
  

  כון התקנים.הביצוע מתחת למתקני המשחק ומסביב, באישור מ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1-700-702-602עוז: דשא 
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  מפרשי הצללה ותאורה 90.4
  

 קונסטרוקציה של עמודי  ג"ע מפרשי בד בצורת הצללה רשתות תכנון וביצוע והתקנה של

 מגולוון, מברזל ליםשאק ,מגולוונים וצבועים, לרבות אביזרי אחיזה כגון מותחנים פלדה
תכנון ופיקוח של שים, כולל בסיסי בטון/כלונסאות לפי המפר בין מצעא חיבורי בתוספת

(לא תשולם תוספת 20%ונסטרוקטור מטעם הספק. תתוכנן חפיפה בין המפרשים בשעור ק
 עבור החפיפה).

 ללה. על הקבלן לקבל אישור התכנון מהקונסטרוקטור של הפרוייקט לפני תחילת ביצוע ההצ
 ביצוע. פיתוח לפני הביסוס ההצללות יתואם עם קבלן ה

 כלול במחיר היחידה  –.(מחיר החפיפה ולל כל האמור לעילהמחיר מתייחס למ"ר הצללה  כ
 ולא תשולם תוספת עבורו)

  במהדורה אחרונה.  414הביסוס יהיה בכפוף לדוח הקרקע. חישוב עומסי הרוח יהיה עפ"י ת"י
 חלה על קבלן המתקנים. ביצוע ואחריות הביסוס 

 90של גולוונים בגילוון גד קורוזיה ויהיו מפלדת אלחלד, או מרות יטופלו נכל חלקי המסג 
מיקרון לפחות. לא יהיו חלקי מתכת מתחת לפני הקרקע. האחריות לכל חלקי הקירוי , 

העמודים והביסוס תחול בלעדית על המתכנן של הספק. יחד עם זאת הפרטים והתכניות 
 רו על ידי מהנדס מטעם המזמין.יבוק

 אזרחית נדסים בענף הנדסה לן יעסיק יהיה רשוי ורשום בפנקס המהטרוקטור שהקבהקונס
 שנים לפחות בתכנון מבנים. 5מדור מבנים ובעל ניסיון של 

  חלק מעבודות עפר של הביסוס יש לבצע באופן זהיר על מנת לא לפגוע בתשתיות במידה
ע העבודה על חשבון מבצבתשתיות תת ועל קרקעיות תתוקן ע"י ווימצאו בשטח זה.כל פגיעה 

  נשוא מכרז זה.

 להבטחת  ,פלדה האריג כבל מכפלת בתוך ש להשחיל י דקורטיבית  צללהלשם יצירת ה

  .ומתן אפשרות לעיצוב המפרשים בגבהים שונים מקסימלית מתיחה

 קרני דכנג ומיוצבים גבוהה בצפיפות פוליאתילן חומר הרשתות: חוטי מבנה UV ארוגים 
 .עובש ודוחה נרקב אינו האריג קריעה. או פרימה אפשרות המונעים חדתמיו וסרוגים בצורה

 .טבע וונדליזם נזקי למעט התפוררות, כנגד הרשת על אחריות שנות 8המוצר כולל 
 משרד י"ומבוגרים ע ילדים של בסביבה על הספק להציג אישורים לתקינות והתקנת המוצר 

 אש. ומכבי הבריאות משרד ון התקנים,מכ ,החינוך
 91-98%הצללה של  נוף. האריג בשיעוריעת עמודי הפלדה לפי בחירת אדריכל הגוון הבד וצב 

  .95%בשיעור של  UVAוסינון קרינת 

 .עמודים מרכזיים להצללה יכללו סידורים לחיווט תאורה כולל מגש ביקורת 
 ים הגבוהים במיוחד מתחום ההצללה, הצללה ניתן יהיה להוציא את המתקנבחלק מאזורי ה

 מוצלל חלקית. שהמתקן יהיה כך
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  משחקאפיון מתקני  .1040
  

יהיו באיכות גבוהה כדוגמת המופיע בכתב הכמויות ובפרטים. המתקנים מבוססים על  מתקני המשחק

ו בתנאי שיהואחרות, יורשה באישור האדריכל בלבד מתקן דומה של חברות  אך, "פסגותתוצרת חברת "

  ת.שווה ערך עיצובי ותכנוני לכל הדעו

  ם מוגבלויות.מתקנים להיות נגישים לשימוש ילדים עעל חלק מה

ואופן העמדתם בשטח הגן, ייקבעו בתיאום עם  , עיצובםגווני המתקנים על חלקיהם השוניםת בחיר

  המועצה.אדריכל הנוף ומהנדס 

  המתקן כולל אישור מכון התקנים לפני ואחרי הביצוע.

  ה המתקן.בהתאמה לגוב ה משטח הבטיחות יהיה לפי דרישת התקןגוב

  

  : תקנים כדוגמתשילוב מ מתחם פעוטות כולל

 נדת קפיץ לארבעה משתתפיםנד  .א
 גלובוס מסתובב  .ב
 המותאם לפעוטות מתקן טיפוס נמוך  .ג
 בית בובות  .ד
 מתקן מגלשה נמוך המתואם לפעוטות  .ה
 פאנל משחקים  .ו

  

  : שילוב מתקנים כדוגמת כולל נדנדותמתחם 

  .וילד הורהור, גרים, קן ציפ: פעוטות, בומסוגים שוניםנדנדות 

  אים רחב.פעילות לטווח גיל שילוב המושבים יאפשר
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  מרכזי מיחזור .1140
  

 במחיר המרכזים כלול: עבודות עפר, קירות מבטון מזויין, חיפויים, רצפת בטון וציפוי פנים מקרמיקה,
  ת.וב עירוניניקוז או בי ניקוז בכניסה ומבנה וחיבורה למערכת ברז גן לשטיפה וחיבורו למקור מים, תעלת

  עצה המקומית.פחי מיחזור באחריות המו

  

  פילרים בכניסה למגרשים פרטיים  .1240
  

 במחיר הפילרים כלול: עבודות עפר, אלמנטים טרומיים תוצרת "רדימיקס" או שו"ע ורצפת בטון  .א
  הביצוע אך ורק לפי אישור בכתב מהמפקח.  .ב
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  :  עבודות גינון והשקייה41פרק 
  

  נטיעות 1.14
  

  כללי  0.41.1
  

  ת גינון להיות:על קבלן המשנה לעבודו
  
יה שנים לפחות ויכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של גינון והשק 5הקבלן יהיה בעל נסיון וותק של     .א

  דונם לשנה. 10בהיקף 
לן משנה בשנתיים האחרונות הקבלן יתבקש לצרף נתונים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קב  .ב

  וכתובת מזמיני העבודה. ינון והשקייהבעבודות ג
  לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח.נה לדירשות הנ"ל, מי שאינו עו  .ג
  מנהל העבודה יהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט.  .ד
   

  הכשרת השטח לגינון ושתילה  41.1.1
  

ים, סילוק השטח העליונ ס"מ, סיקול אבנים מפני 30ריש לעומק כולל ניקוי, חיישור גנני ויישור סופי 

  ס"מ. 5הדיוק הנדרש הוא  .ס"מ 20±ילוי ד כולל חפירה או מברזלים ופסולת ויישור אחי
לקראת הנטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות,. עבודה זו 

  ימים לפניה. 5יעה ולא מוקדם מאשר תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנט
  ר.תשלום לפי מ"ה
  

  עיבוד הקרקע  41.1.2
  

ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל פסולת  20ו בכלי מכני, בעומק קע ייעשה בידיים אעיבוד הקר
מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה  ס"מ, שתתגלה -5ואבן גדולה מ

  ול והדישון אך מותר לבצעם במשולב.לפני הזיב
  .41.2.990סעיף לגינון בסעיף הכשרת קרקע עבודה תשולם ה
  

  דת עשביםהשמ  41.1.3
  

  הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה.
  

שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או יאויידו להדברת עשבי בר, בחומר מדביר. סוג החומר, צורת 
עד ם, ספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבישור המפקח. מהדברה, הריכוז ואופן הביצוע טעון איה

  .ה של העשביהלהשמדה המלא
  

  ).41.2.990הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות (ישולם בסעיף 
  

  זיבול ודישון  41.1.4
  

מיד לפני , הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע "עקומפוסט גבעת עדה או שוסוג הזבל שיסופק יהיה 
 מיכני, מחרשה, מתחחת או בעבודות ידיים.ההצנעה תבוצע בכל ייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. שית

  ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוחלט.
  

  ביחד עם הזבל האורגני יפוזרו ויוצנעו עם דשן אשלגני וזרחני במידה שווה על פני השטח.
  

  ול לדשאים כמפורט במפרט הדשא.י שיחים, זיבמ"ק לדונם לשטח 25כמות הזבל תהיה: 
  ק"ג זבל לכל בור. 50לעצים בוגרים תנתן תוספת של                          

  
  ק"ג אשלגן כלורי. 80ק"ג סופרפוספט +  100לדשא: תנתן תוספת של 

  
  ודות משלוח חתומות ע"י המפקח.על הקבלן לאשר את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תע

  .הנטיעותון ישולם בסעיף הזבלים והדישמחיר 
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  ור נטיעהב  5.41.1
  

לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר בור, 
ר, או שנפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפו

  כשרה עמוקה של השטח.ה המועבדת בהלחצוב, בור נטיעה בעומק מהשכב
  

ים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר שהמפקח השורשאם עומק 
  בדק את הבור.

  
  מידות הבור יהיו כדלקמן:

  
  ס"מ 80/80/80 -   6צמח ממיכל      מס' 
  ס"מ  60/60/60 -   4צמחים ממיכל  מס' 
  "מס 50/50/50 -   3צמח ממיכל      מס' 
  ס"מ 30/30/30 -   2צמח ממיכל      מס' 

   
  )41.2.3אה טבלה א' ( פרק ר -פירוט על נפחי המיכלים 

  
  טיב אדמה למילוי בשטח הגן  .641.1
  

  ., מהרובד העליון. כפוף לאישור המזמן לאחר בדיקות קרקעהאדמה תהיה אדמה מקומית שחורה
  
  טיב השתילים ואיחסונם  .741.1
  

, שלמים, ללא מחלות חופשיים ממזיקים, הנדרשילים מפותחים ביחס לגודל הכלי קבלן לספק שתעל ה
וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים החורגים מהמיכל 

הנטיעה נדרש. כל השתילים חייבים לעמוד בעת ייגזמו. הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כ
  ות התקנים המתאימים.בדריש

  
  הנטיעה פעולת  .841.1
  

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות עזות. 
הבאתם  שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או מיד לאחר

  מתאימה.מורים בלחות מהמשתלה כששורשיהם רעננים וש
  

מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים החורגים  תיליםבעת הנטיעה, יוצאו הש
מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת הנטיעה 

להקפיד על כך נופיהם. יש  ץ בשורשי העצים נשירים יותאם לגיזוםבהתאם לצרכי הצמח. שיעור הקיצו
, המסומן בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל או במשתלה, כך מקומושכל שתיל יינטע ב

  שצואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.
  

  הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין.
  
  
  תמיכת עצים  9.41.1
  

ס"מ, אחיד לכל אורכו  6פחות טרן לקוומ'  -2.50עגולות, שאורכן כ סמוכות 2ע"י תמיכת העצים תיעשה 
ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. יש לתקוע את הסמוכות לפני הנטיעה לתחתית בור 

עץ לסמוכות תבוצע אחרי שקיעת הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת ה
  טיעה.עד הנשעברו שלושה שבועות לפחות ממו שבבור, ולאחרהאדמה 

  
  נטיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הנדרש בכתב הכמויות  041.1.1

עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם העץ לא טופח במשתלה להעברה 
ם נאותה לקליטה מערכת שורשי ים שניתן להעבירם בגוש אדמה מוצק עםלגיל גבוה, הוא יבחר בין עצ

החורגים מן הגוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים שנשברו או שנתקלפו רשים וצמיחה. את השו
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בעת ההעתקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית. לא יינטע עץ 
  העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.שגזעו נקלף במידה 

  
להוראות המפקח. גיזום הנוף של עץ מבוגר בעת העץ ואת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג ן הגיזום לקראופ

נטיעתו במקום בחדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום הסופיים ייעשו בזמן 
  הנטיעה עצמה.

  
פשר הידוק השורשים ויא נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גוש בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל

זיק את העץ במנוף, בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל ש להחסביבו. בעת הנטיעה י
  יישברו או יימעכו השורשים שמתחת לגוש.

  
מתחתיו ובין  במהלך הנטיעה יושקה הבור לרוויה כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בגוש האדמה,

  השורשים.
  

דל בור הנטיעה לא יהיה קטן וגו 'מ - 1.20/1.20/1.00א יהיה קטן מלעץ מבוגר ל גוש השורשים
  מ'. -2.00/2.00/1.50מ
  

מ' מעל פני האדמה וגובה הגזע עד להסתעפות יהיה  1.00עובי הגזע יהיה כמוגדר בכתב הכמויות, מדוד 
  מ' (מעוצב גזע). 2.00לפחות 

  
  
  דשא במרבדים  141.1.1
  

יה הקרקע לחה כשתה ח המיועד לשתילה. לאחר ההשקייהרש יושקה השטלאחר הכשרת הקרקע כנד
במידה אופטימלית ידושן ויזובל השטח בפיזור אחיד, ומיד לאחר הפיזור יוצנעו הזבל והדשן והשטח 

  ייושר סופית, היישור יעשה בכבלים מכניים ובעבודת ידיים.

  הגבהים המתוכננים.מ  3הדיוק הנדרש הוא 
  

-מת גבעת עדה או שו"ע וגפוסט כדוקומק מ" 2ת הזיבול והדישון כדלהלן: ת יהיו כמויואם לא צויין אחר
בל מגורן שיפוזר מעל גבי הז 10ק"ג דיזיקטול  1ק"ג אשלגן כלורי.  80מ"ר,  100סופרפוספט לכל ק"ג  10

  האורגני. הפעולות הבאות תהיינה:
  
  ור הדשא יש , על טיב ומקוכן (סוג הדשא,, כנדרש בכתב הכמויות. הנחת לוחות דשא מא

  הלוחות יונחו במקביל לקווי הגובה, תוך הידוק והתאמה לגבהים  פקח).לקבל אישור המ    
  נדרשים. השלמת חללים וקצוות תיעשה ברצועות וחלקי לוחות.    
  
  . הידוק בגמר העבודה והשקיית השטח לרוויה.ב
  
  ופטימלית, רה על לחות אלאחר הנחת הלוחות, כולל השקייה לשמי. הטיפול בשטח ג

  ן בגפרת עד אשר הדשא יראה צמחיה חדשה על פני כל השטח.דישו השמדת עשבי בר,    
  

בעוביים, ונקיים מעשבי בר וזנים אחרים של  ס"מ, אחידים -100/50מרבדי הדשא יהיו שלמים בגודל כ
יונחו ים. המרבדים דה על שמירת מרחק מינימלי בין המרבדאלו שנדרשו בהנחת המרבדים תעשה בהקפ

  טח.במקביל לקוי הגובה של הש
  

הכיסוח הראשון יתחיל לאחר גמר הנחת המרבדים. בורות ושקעים ימולאו בחול דיונות מעורב בקומפוסט 
  במספר פעמים הדרוש לקבלת שטח דשא אחיד. לא יורשה השימוש במרבדים מפוזרים.

  
  ימים. 7כיסוח הדשא כל , וכן יבוצע ימים 10"ג דשא חנקני לדונם ינתק כל ק 10דישון ע"י 

  
ערכת השקייה לטיפטוף על  הקבלן להתקין ממטרות זמניות שיפורקו לאחר קבלה סופית וצע מבאם תב

  של הדשא.  מערכת השקייה זמנית תהיה על חשבון הקבלן ולא תמדד.
  
  מסירה ראשונה  241.1.1

ה למסיר  עד  יום 90משך בונו  הקבלן על חשבומסירה ראשונית ,יתחזק  ותהעבודכל  יום סלאחר          
  .סופית
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  מסירה ראשונה   112.14.
למזמין העבודה בכתב  יתיימסר השטח מסירה ראשונ במסגרת מכרז/חוזה זהעבודות כל הבגמר          

ובמצב נאות  -גן מיושרשטח ה ,ותחל תקופת האחזקה. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות
המזמין לא יקבל את במידה ו .למותבתכנית ו/או מופיעות במפרט מושות המופיעות וכל שאר העבוד

, ימשיך הקבלן לתחזק את השטח האו אי התאמה לדרישותו/השטח בגלל חוסר במרכיב מסויים 
אישור ת קבל. רק לאחר  השלמת הליקוייםללא תשלום , בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד ל

  שי האחזקה ע"ח הקבלן .חוד 3תקופת  המסירה תחלבכתב  על תקינות 
  ) בפורמט אוטוקד AS MADEספק למזמין תכניות עדות (להקבלן על ירה ראשונית במס         

  וכדומה, וכל זאת ללא כל  שטחים הגודל ,לפחות, הכוללת : דומם , צומח , השקיה  2004         
  פת.תמורה נוס         
  . אלו האחזק יחודש 3 -והטיפול ב המים ,עבור האחזקהלא ישולם לקבלן בנפרד          
יים ועליו לכלול את כל הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים. לאחר תקופה זו   תתק         

  סופית. מסירה 
  ע"י ריסוס בהרביצידים.או  ו/או קילטור ו/עישוב שיתבצע ע"י עידור תכלול: האחזקה          
או ע"פ הוראות  ו/כנית הפעלה ם לתורת מחלות ומזיקים , השקיה בהתאוד השטח, הדבעיב         

, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש מובאת ומאושרתשקעים ע"י באדמת גן ומילוי , יישור מונההמ
והגנתם,  או נפגעו עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטולהתפתחותם וצמיחתם, שתילת 

ואחזקה של מערכת נותה חת העצים, תקייתאם להתפתחות צמכות לעצים בההגבהת והוספת סמו
  הוראות הממונה. או דישון ע"פ ו/הניקוז, זיבול 

ההשקיה. עליו לתקן הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת           
רוכות באובדן ת רציניות הכתקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלושעות משעת גילוי ה 12תוך 

או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל ו/לתקן מיד עם גילוי  ת, ישכמויות מים גדולו
 כך חלקי מערכת פגומים  בחדשים, כולל החלפת יהיו על חשבון הקבלן שיגרמוהנזקים 

  תקן. מונה, בעלי תוע"י המ יםו מסג מאושרכשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהי
  
  

   סופית מסירה 241.12.
  

יימסר  חודשים על חשבון הקבלן) במסגרת מכרז/חוזה זה 3והאחזקה (למשך עבודות ה כלמר בג          
עת האתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. בלמזמין העבודה, ובכתב  סופית השטח מסירה 

עבודות המופיעות ות וכל שאר האובמצב נ -שטח הגן מיושר ,ות גמורותהמסירה תהיינה כל העבוד
  . ת במפרט מושלמותופיעובתכנית ו/או מ

  
  אחריות  41.1.14

  
שנה שלמה ממועד אישור בכתב כל הנטיעות במשך ה מלאה והתפתחות תקינה של הקבלן אחראי לקליט

שתילים והעצים אשר לא נקלטו, ל הקבלן להחליף את כל העבתום תקופה זו של המסירה הראשונה. 
ם יהיה בהתאם למפורט בחוזה. דשאים, שתילתהשתילים שיוחלפו, מקום ואופן  ם חדשים. טיבבשתילי

  שאינם מכסים את מלוא השטח יישתלו מחדש, והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו המוחלט.
  

 או בלתי מפותחים ייחשבו שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים
ילים תבוצע לפני הקבלה הראשונה ת השתבחדשים לפי הוראת המפקח. החלפ קלטו ויוחלפוכאילו לא נ

  וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע.
  

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת ההשקייה ותיחשב החל 
  והקבלה הסופית של הנטיעות. מתאריך גמר העבודה,

  
ולל השקיה עד לקליטתם המלאה, אך לא צים כפל בעהקבלן ימשיך לט -ולדקלים עצים בוגרים ביחס ל

  על עצים שהוחלפו תחול אחריות למשך שנה נוספת. חודשים). 12פחות משנה (
  

  כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצים, שלא נקלטו, יתוקנו ע"ח הקבלן.
  

  וקביעתו תהיה סופית.המפקח בלבד  איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידיהקביעה 
  

הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשקות את העצים הבוגרים עד לקליטתם המלאה, אך  הקבלהגם אחרי 
  לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.
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  רישות כלליותד -הגדרת סטנדרטים לצמחיה    41.2
  
  

  חלויות.  41.2.1
  

  ילה ורש המיועדים לשתש-בצלים וקני כן על פקעות,רישות אלו חלות על שתילים מכל סוג וד     
  נוי, בכלל זה:-למטרות גינון     
  עצים ושיחים מעוצבים     
  צביםשיחים ומטפסים מעו-שיחים, בני     
  מטפסים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים     
  גיאופטים וצבורי צמחים     
  מויי דקליםדקליים וד     
  סוקולנטים     
  יםורד     
  כיסוי ודשאים צמחי     
  שלהלן. 41.3 בפרק הכל כמפורט     

  
   

  נקיון בריאות ופגמים  41.2.2     
  

השתיל בכל חלקיו יהיה ללא מחלות או מזיקים, ללא פצעים ויובש, ללא חורים בשורשים        .א
  ובגבעולים ונקי מגופים זרים.

  שתילים הנמכרים לנוי.גם על אותם הומח לגבי צמחים ו/או עצי פרי יחולו כל תקנות הגנת הצ  .ב
  א יימצאו עשבים או צמחים זרים.דול לבמצע הגי  .ג
  רי ומאכל.פ-צמחים המשמשים לגידול פרי מאכל יענו לדרישות התקן לעצי  .ד
  שלהלן. 41.3ענו לדרישות התקן לשתילי ורדים ולדרישות המופיעות בפרק י -ורדים   .ה

  
           
  מיכלמידות השתיל ביחס ל  41.2.3     

  
מהמצע/מיכל.  10המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי  ח גוששתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפנוף ה   .א

  מצע/מיכל.ה-וזאת פרט לצמחים מיוחדים שבהם אין חשיבות לגודל גוש
  לפחות. 90%נפח המצע בתוך המיכל יהיה   .ב
  :ייעשו ע"פ הפירוט הבא (ראה טבלה א')מידות מיכלים תקניות וכנויי הגודל   .ג

  
  

  טבלה א'
  

  גודל הכלי
  (נפח)

  ערותה  כנוי הגודל
  

  כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל"  "תבנית"  ליטר 0.1
  

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל"   2מספר    ליטר       0.25
  כנ"ל.

   3מספר    ליטר        1.0
  

_______________  

  4מספר    ליטר     3.00
  

_______________  

  5מספר    ליטר    6.00
  

_______________  

  6מספר    ליטר  10.00
  

_______________  

  _______________  7מספר    ליטר 25.00
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החל מגודל זה מופיע סווג נוסף, לשתיל עם גוש הנחפר   8מספר    ליטר  50.00

  מהאדמה
  ליטר  50.00

  ומעלה                  
  ("חבית")

  9ר  מספ
  ומעלה

ם הנחפרים י עציאה בחלק ב' כפי שהוא מפורט לגבר
  מהאדמה

  
  

  מבנה השתיל, אחזקתו והכנתו למכירה   41.2.4
  
  ל השתיל להיות בעל מערכת שורשים מאוזנת בהיקף ציר האורך של השתיל, ע - השורש 

             יל לא יחרגו יהיה שמור מפני התייבשות. שורשי השתוללא הסתלסלות. השורש                  
  למיכל.מחוץ                  

  יהיה ישר וללא פיתול. -  צוואר השורש 
  .  קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או 41.3וגדר בפירוט בפרק י - גיזום ועיצוב 

  יפה.לק-יהיה חלק, ללא קילוף ו/או שבירת הגבעול הראשי. החתך                         
  ופיניים, ללא סימני עקה, ודל, צורה וצבע איה בגעלוות השתיל תה - והזנת השתיל השקייה 

  ללא סימני מחסור במים וחומרי הזנה. השתיל יהיה בהרוויה מלאה.                        
  תיל (פרק זמן המותאם לפי הש עוד במשתלה יועבר - הקשחה והתאמה לתנאי הגידול בגן 

  י גידול דומים לנהוג בגן.לתנא המין) מתנאים מוגנים מיוחדים                       
  
  

  סימון השתילים .41.2.5
  
  .  על השתיל להתאים למסומן בתוית הזיהוי. הסימון יהיה יציב למים ולאקלים, וצמוד לשתיל     א   

  או צמוד לקבוצת השתילים.         
  אל    צמוד בצרור, יהיה סימון כפול: האחד או נקשרה יחדבקבוצת שתילים זהים שנארזה          

  השתיל והשני אל האריזה.         
  .   הסימון יכלול את הפרטים הבאים:ב   

  . שם השתיל על פי מגדיר או צמחי הנוי בישראל, בהוצאת המחלקה להנדסת הצומח   1       
  בשה"מ.           

  זן, צבע, פרח, מקור מיוחד. ט נוסף של: ופיר -. (בנוסף ע"פ הצורך) 2       
  בעצי פרי וורדים גם שם היצרן המקורי.            

  ובשתילים מורכבים: שם כנה, שם רוכב.           
  ל ו/או סווג.גוד -. (בנוסף ע"פ צורך) 3       
  רור של המשתלה.או סימון ב/ושם  -. (בנוסף ע"פ צורך) 4       

   יהיו מורווים ומוגנים מפני רשים ומוגנים למניעת התייבשות. השו ועברו עטופים.     השתילים יג   
  התייבשות.           

  עות.ש -48.     העברת השתילים מהמשתלה לא תימשך יותר מד   
  
  

  איכות השתילים .41.2.6
  

  השתילים יענו על הדרישות הבאות:
  רבע.ה לפחות פי אף הצמח ובין גוש המצע/מיכל/שורש יהי. היחס בין נו1
  .. בריאות ונקיון מושלמים2
  להלן. 41.3מעוצבים נכון. כמוגדר לפי קבוצת הצמחים בפרק . 3
  . בעלי צורה, צבע עלים וקשיחות מתאימים.4
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  דרישות יחודיות  -הגדרת סטנדרטים לצמחיה  -  41.3
  

  שיחים מעוצביםלעצים ול דרישות יחודיות  41.3.1
  

  א. הגדרות:
  מטר. 4זי מגובהו בבגרות עולה תמיד על ע מרכצמח רב שנתי מעוצה, בעל גז               - עץ     
  שיח בוגר שעבר גיזומים ו/או הדלייה המקנים לו צורה קבועה  הנשענת   - שיח מעוצב    

  על גזע ובדים מעוצים.                           
  
  

  דרישות נוספות. 41.3.2
  

  מיוחד.צוב  יה ישר, אלא אם השתיל נועד לעייועד לגזע יההגזע או הבד המ  2.1
  קין ולא יהיו בו פצעי גיזום לא מוגלדים.ת-הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא  2.2
  צבים מעוה -מנפח המיכל. בשתילים מיוחדים  8לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח העולה על פי   2.3

  .15מיכל, ובדקלים עד פי מגובה ה 10י צר לא יעלה הגובה על פ       
  שוה בהיקף ”, מזלג“צמרת יתפצלו בגובה מתאים מפני הקרקע ויהיו מחולקים ללא בדי ה  2.4

  הצמרת.       
  היה איחוי מלא, חלק וללא זוית בין הכנה לרוכב.י -בשתיל מורכב   2.5
  פחות, שים עקריים למערכת שורשים מאוזנת, בת שלושה שור לשתיל חשוף שורש תהיה  2.6

  , מחולקים שוה  בהיקף.השורשים יסתיימו בחתכים חלקים, ללא יפודיאם השורש אינו ש       
  קרעים ושברים. אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו של השתיל (שמעל צואר השורש).       
  ,   ם מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקיםייהיו שורש -לשתיל בגוש הנחפר מהקרקע   2.7

  מגודל  1/10קשור בצורה יציבה וגדלו יהיה לפחות טוף וללא קרעים ושברים. הגוש יהיה ע       
  השתיל.        
  כלל זה לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע.       
  צעי הגיזום לאורך הגזע והבדים.     בשתיל מעוצב תהיה הגלדה מלאה וללא זיזים של כל פ  2.8
       

  
  . דרוג ויחוס341.3.
  

  ייקבע ע"פ שלושה מדדים:שתיל ערכו של ה 3.1
   -מ' מעל לצוואר  השורש, או מעל להרכבה  1.0מדידה במ"מ, נעשית ה -א. עובי גזע       

  אלא אם כן צויין אחרת.                            
  כזי.בד המרבס"מ מצואר השורש עד לקודקד הנמדד  -ב. גובה       
  טבלה א') או נפח גוש מצע  41.2.3כל תקניות (פרק ידות מע"פ מי -גוש מצע  -. נפח מיכל ג      

  השורשים הנמדד בס"מ קוטר/עומק (להלן טבלה ב') כאשר יחס הקוטר                              
  בקירוב. 1:1לעומק הם:                              

  
  

  .הקרקעמשורשים הנחפר -גושים הנמכרים בסווג שתילי עצ 41.3.4
  ב' (משלימה לטבלה א') סווג טבלת

  
  

 עובי גזע
קוטר 
  במ"מ 

  

  
קוטר/עומק 

גוש 
השורש 

  )בס"מ(
  

  
  גובה

השתיל 
  בס"מ

  

  
מס' בדים 
הכרחיים 
מעל גובה 

ס"מ  190
מפני 

  הקרקע
  

  
עובי הקפי כל 

הבדים נמדד בס"מ 
ההיקף  (מדידת 
ס"מ  10נעשית 

מהסתעפות הבד 
  הגזע)מ

  
גודל 
  מיכל

  
מ"מ  25

")1(  

  
  ס"מ 35

  
250  

  
1  

  

5.07.5 ס"מ  

  
  7מס' 

  
  מ"מ 50

")2(  

  
  ס"מ 50

  
350  

  
3  

  

20.025.0 ס"מ  

  
  8מס' 
  



- 56  -  

56 
 

  
  מ"מ 75

")3(  

  
  ס"מ 60

  

  
450  
  

  
3  

  
  

  

30.035.0 ס"מ  

  
  9מס' 

  מ"מ 100
")4(  

  10מס'   ס"מ 50.0  3  450  ס"מ 70
  

  מ"מ 125
")5(  

  11מס'   ס"מ 60.0  3  450  ס"מ 70
  

  
  
  ס"מ לפחות. 50 יהיו המרחקים בין הבדים לאורך הגזע *
  

  .41.1.11אה פרק ר -.  מפרט מיוחד לעצים בוגרים 41.3.5
  

  . דרישות יחודיות לשיחים, בני שיחים ומטפסים מעוצים41.3.6
  

  א. הגדרות
  

      פים         מטר והמסתע 1.3גבהם בבגרות עולה על צמחים רב שנתיים מעוצים ש        - שיחים
  גיל קרוב לפני הקרקע.דול רבגי                     

  מטר והמסתעפים בגידול רגיל     1.3נתיים מעוצים שגבהם אינו עולה על ש-צמחים רב  - בני שיחים
  בצמוד או מתחת לפני הקרקע.                    

  ות של ענפים ו/או  תכונות השתרגים רב שנתיים בעלי שלד מעוצה, בעלי צמח  - מטפסים מעוצים
  אברי טיפוס (כגון קנוקנות) או בעלי שרשי אחיזה.                    
  בעול המכוון לגדול כלפי מעלה.ג -ענף          -דליה 

  
  

  . דרישות נוספות41.3.7
  

  מ מפני הקרקע.”ס 10ובה השתילים יהיו לפחות בעלי גזע או בד מעוצה עד לג 2.1
  לים.ה פעישית יהיו לפחות שני קדקדי צמיחבד/הדליה הראבהיקף ה 2.2
  בשתיל מורכב יהיה איחוי מלא, חלק, וללא זוית בין הכנה לרוכב. 2.3
  שתיל בוגר של מטפס יהיה מודלה לסמוכה גמישה או קשיחה. 2.4
  ם בהעברה.במטפסים יוקפד במיוחד על שלמות הבדים למניעת פגיעת 2.5

  
  

  ם, צמחי כיסוי וצמחים עשבונייםלמטפסים רכי דרישות יחודיות  41.3.8
  

  הגדרותא. 
  

              צמחים מטפסים רב שנתיים בעלי שלד וענפים שאינם מעוצים. בדרך כלל               - מטפסים רכים
  מתחדשים מדי שנה.                           

  ם חד שנתיים רכים שאינם מתחדשים. צמחי - מטפסים עשבוניים
  ים ם או מעוצים הגדלים נמוכים או זרועם רכיצמחים רב שנתיים בעלי ענפי     -מחי כיסוי צ

  .על הקרקע                          
  מחים חד או רב שנתיים לא מעוצים, הגדלים כצמחי כיסוי, צ - צמחים עשבוניים

  או כמו צבורי שיחים.                                
  

  ת נוספות. דרישו41.3.9
  ולא "מימיים".ימים השתילים יהיו בתנאי הקשחה מתא א. 

  ב.  יהיו ללא סימני רקבונות או כרסום בעלים, בגבעולים ובשורשים.
  .-1:4ולא יותר מ 1:1ג.  יחס נוף: מיכל יהיה לפחות 

  ס"מ לכל היותר מצואר השורש. 10ד.  על גבעול השתיל להתפצל ליותר מזרוע אחת במרחק  
  ד.ר מצמח בוגר יחיל יותומעלה יכלו 3מחים ממיכל בגודל צ-יל של צבורה.  שת
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  אדמה גננית. .1041.3
  לפי מפרט בינמשרדי, התאמה לגינון.

PH 8-מקסימלי קטן מ.  
  .5%גיר מקסימלי 

  .50%חרסית מקסימלי 
  
  

  לעבודות גינון והשקיה אופני מדידה ותשלום  41.4
  

  עבודות גינון  41.4.1
  

את עבודות הלוואי  00המפרט הכללי  עיף שלכמויות כוללים בנוסף לאמור בסהקובים בכתב המחירים הנ
והעזר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו' בתקופות 

  הצמחים. המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת
  
  

  וןהכנת הקרקע לגינ  41.4.2
  

ה ח השטח, ישור גנני סופי, וכן הדברה בחומר מונע נביט, טיחווללת: חישוף השטח, יישור גנניכהעבודה 
  ובחומר סיפטמי, עיבוד קרקע, זיבול ודישון.

  
  

  זיבול ודישון  41.4.3
  

  י המדשאה.א. מחירי עבודות הנטיעה השונות כוללים את הזיבול הדרוש גם לשטח
  

  הכמויות.בכתב  א לשטח רק באם מופיע סעיף כזהבמדד במ"ק מוב. זיבול בזבל אורגני יי
  

  העבודות כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא.
  
  

  צמחים  41.4.4
  

עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים. המחיר כולל פתיחת הבור, אדמה חקלאית 
  .ריה והסמיכהודישון כנדרש, הנטיעה וההשקייה שלאחלבור הנטיעה. זיבול 

  
  בוגריםעצים   41.4.5

  
  מעל פני האדמה). או גודל המיכל. העבודה כוללת גיזום ס"מ 30 וג העץ, קוטר הגזע (מדודלפי ס ירהמח

והכנת העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומנופים, חפירת בור הנטיעה ואדמה 
  .תולקליט סמוכות וכל הטיפול הדרוש 2"י עייה, תמיכה לוי הבור, נטיעה, זיבול, דישון, השקחקלאית למי

  
  מחיר ותשלום עבור עצים בוגרים  41.4.6

  
צמחים המסווגים לפי קוטר גזע, יסופקו לפחות בקוטר הנדרש. במידה וסופקו בקוטר הקטן מהנדרש 

  של עץ. מ"מ קוטר 10על כל  20%יופחת מחיר הצמח בשיעור של 
  

  . -10%מ"מ המחיר יופחת ב 54 - מ"מ. סופק 05 -לדוגמא: נדרש עובי גזע 
  
  האדמה  741.4.
  

  האדמה תמדד לפי אחת השיטות הבאות שהופיעו בכתב הכמויות:
  

  א. לפי נפח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח.
  מה, ומדידה לאחר ביצוע ב. לפי נפח ממולא. מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האד

  באדמה.העידור     
  דמה מובאת מחפירה משטח האתר והן לגבי אדמה לגבי אתב הכמויות קיימת התיחסות הן כג. ב
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  .בית שאןשהובאה מחוץ ל    
  

  ההחלטה על שיטת המדידה תהיה על דעת המפקח.
  
  
  
  עבודות השקיה  .941.4
  
.1941.4.:  

    תקרקע הדרושוטר הצינור. הצנרת כוללת את עבודות הא. הצנרת תמדד לפי מ"א בסיווג קו
  ים וחיזוקים לקרקע.הדרוש ואת כל אביזרי החיבור     

  ב. ממטרות ימדדו בנפרד.
  .143ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכנית ובפרט  ג. 

  ) ימדד בנפרד אלא אם כן צויין אחרת.143ד. ארון הגנה לראש המערכת (לפי פרט 
  ימדד בנפרד.לקו הראשי כולל את המפורט בתכניות וה. התחברות 

  י העזר הדרושים.אביזר אביזרים בודדים כוללים את ו. 
י לפי פרט כולל בין ההיתר מגוף ראשי ידני, משחרר אויר, מד מים,מגוף הדראול 2ראש מערכת בקוטר "ז. 

לה תקינה. לא כולל מגופי ראשי, מסננים, מקטין לחץ, ווסת לחץ, וכל החלקים והעבודות הדרושים להפע
  ההפעלות.

  המועצה המקומית.ום עם יה מסוג סקורפיו או אגם, בתיאימחשב השק.  ח
  
.2941.4.:  

על ידי הקבלן. תכניות יועברו לאישור המתכנן לפני תחילת העבודה ההשקיה הינה בפורמט תכנון ביצוע 
לפי פרטים מצורפים.  2Øקוטר "ובסיום הכנת תוואי סופי של השבילים באתר. ראשי המערכת יהיו ב

  מחירי היחידה של הצנרת.בתכנון כלול מחיר ה
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  'א182יעוץ קרקע והנדסי פיתוח שטח תב"ע 

  תל מונד

1816579  

  10.6.18                תוכן:

  מבוא  .1

  הקרקע  .2

  המלצות לתכנון ולביצוע  .3

  אפיון מסת הקרקע  3.1  

  עבודות העפר  3.2  

  מבנה הכבישים  3.3  

  מבנה המדרכות  3.4  

  נקוז  3.5  

  נהלהמ  3.6  

  כללי  .4

  

  דו"ח גאולוגי -נספח: 

  

  הום ושות'. פאח -תפוצה: 

  גרופר בניה, ניהול ויזמות בע"מ -    

  

  

  'א182יעוץ קרקע והנדסי פיתוח שטח תב"ע 

  תל מונד

1816579  

  מבוא  .1

של תל רום מזרחי בצד הד 'א182דו"ח זה מתייחס לפיתוח שטח להכשרת מגרשים עבור תב"ע   

 ,1, 0בישים מס' נים כמתוכנ .193125/683625יב נ.צ. , סבל דרך הראשוניםמונד ובצד הדרומי ש

  , חלקם דרכים משולבות. עדיין לא קבלנו תכנון.8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

  ח. פאהום ושות' (מתכנן).  הצוות המקצועי:   

  גרופר בניה, ניהול ויזמות בע"מ (יזם).        

  

  הקרקע  .2

סיור רים, והוא מסתמך על משועת תנאי הקרקע הדו"ח גאולוגי המצורף בנספח, מתאר א  

. השלמת האינפורמציה מצטבר ממקורות שוניםומידע  בדיקות מעבדה, ,ות נסיוןבור ,באתר

  תעשה בשלב מתקדם יותר, בעת הביצוע בפועל של העבודות בשטח.
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  המלצות לתכנון ולביצוע  .3

  אפיון מסת הקרקע  3.1  

  אה:לאפיון מסת הקרקע מוצעת הטבלה הב    

חרסית   

  רזה

חרסיתי  חול

 30%עם מעל 

  דקים

י חרסיתחול 

 10-30%עם 

  דקים

  מילוי נברר/מצע  חול

  2.4  1.8  1.9  2.0  1.9  טון/מ"ק):(משקל מרחבי כולל  -

  0  0  0  0  0  קוהזיה (טון/מ"ר): -

  38  34  35  32  27  ת (מעלות):זוית חיכוך פנימי -

-CBR (%):  3  4  6  6  20>  

  32  24  24  18  15  "ר):ר (טון/ממאמץ מגע מקס' מות -

  עבודות העפר  3.2  

חפירה לשתית טבעית. מפלסי החפירה יקבעו על פי סוג השתית, עם מדד   א.    

  .200#יחיד של אחוז החומר העובר נפה 

  להלן טבלת עזר:      

  

  (מצעים) (ס"מ) מבנה הכביש לתחתית מרווח בין מפלס החפירה  %200# עובר נפה 

35<  -0 -  

35-50  40  

50-65  60  

    

ון "התפשטות מאמצים" לעומק י עקריקבעו לפ הימדי החפירה בתחתיתמ      

. הפרשי H2:V1. "צלחת" אחידה, כולל למדרכות. שיפועי הצד 1:1לפי 

  .H3:V1מפלס בתוך תחתית החפירה יקבעו לפי 

  

כמוגדר במפרט הכללי,  על פי סוגה, עיבוד, הרטבה והידוק השתית,  ב.    

  כבת.י קריטריוני הרובחרסיתות, לפ

  

א', מהודק  3.2סעיף  הקריטריונים של פי על בלשיתק מילוי נברר בעובי  ג.    

כולת הכלים המהדקים, ובמגבלות הויברציות יס"מ, לפי  15-20בשכבות של 

, בטווח )-200#המילוי הנברר יוגבל באחוז דקים ( .3.6המותרות, ר' סעיף 

 1556/7', לפי המקסלפחות מ 98%ש: %. ההידוק הנדר18-25ל              ש

ASTM.  

  

  .3.4 –ו  3.3בישים/מדרכות, ר' סעיפים נה הכמב  ד.    

  

  מבנה הכבישים  3.3  

  ולתנועה קלה. אם יש מידע אחר, נתייחס. CBR=  6%התכנון לפי     
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  PG 70-10דולומיט  –גיר  25ס"מ אספלט תא"צ  5    

  PG 68-10דולומיט  –גיר  25לט תא"צ ס"מ אספ 6    

  ע א'ס"מ מצ 14    

  ס"מ מצע א' 15    

  ס"מ סה"כ 40    

  א'. 3.2מתחת למבנה זה, כאמור, מילוי נברר, על פי סוג השתית לפי סעיף     

  

  עבור אבנים משתלבות:    

  ס"מ אבן 6    

  ס"מ חול 3    

  ס"מ אגו"ם 12    

  ס"מ מצע א' 17    

  ס"מ סה"כ 38    

  .א' 3.2 ית לפי סעיף, כאמור, מילוי נברר, על פי סוג השתמתחת למבנה זה    

  

  מבנה המדרכות  3.4  

  ספלט מדרכותא ס"מ 4    

  ס"מ מצע א' 15    

  ס"מ מצע א' 15    

  ס"מ סה"כ 34    

הנ"ל ע"ג מילוי נברר שעוביו נקבע לפי הנדרש עבור הכביש, לפי סוג השתית,     

  ה"צלחת" אחידה!!!

  

  נקוז  3.5  

עילי לא  ן שנגר מיםוע, באופתנאי נקוז נאותים, לרבות במהלך הביציש לדאוג לקיום     

  ת, וכן, סילוק המים יהיה באופן שלא יהיו גריפות עפר.ייקווה בקרבה רלוונט

  

  מנהלה  3.6  

עבודה בתוך שטח מבונה, כרוכה בסיכון של גרימת נזק למבנים קיימים. הנזק יכול     

מיני ל עבודה בשטח מבונה, יכול לגרור כל להיות אמיתי, או מדומה, וכל אירוע כזה ש

העבודות. צריך לקחת ברצינות את  ים כביכול שנגרמו למבנים עקבעות על נזקתבי

  הנושא, הסיכון למבנים יכול לנבוע מהסיבות הכוללות:

  

  חפירות בקרבה ליסודות המבנים.  א.      

  

  הפעלת ציוד ויברציוני, בעיקר מכבשים, אך גם בגרים.  ב.      

  

  .מתוכנניםחדירת מים לקרקע מנזילות ממתקנים   .ג      
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  תמודדים/מנסים להתגונן?איך מ    

  

  עורכים סקר ע"י שמאי/מהנדס מנוסה על כל המבנים הגובלים.  .א      

  

עורכים מדידות של מהירות החלקיק (מדידות זעזועים), בכל   ב.      

 4150מהלך הביצוע. כערכי סף מציע לאמץ את התקן הגרמני 

DIN  רח , לא בהכ, אם כי צריך להבין שגם עמידה בתקן3חלק

ס לכל תלונה (בעת חהעדר נזקים, ולכן צריך להתיימבטיחה 

  הביצוע), ברצינות.

  

  כללי  .4

  תוכניות רלוונטיות יועברו לעיוננו.  

דהיינו בדיקה  –כמו כן נוזמן לביקורת בתחילת הביצוע. הבקורת נחוצה הן למטרתה המקובלת   

מסת הקרקע אשר בעת מאופי וספת הנווצעות נכון ובמקצועיות, והן למטרה נבאם העבודות מב

  גנית.ובד"כ אינה הומ

הבקורת הנוספת בזמן הביצוע תפקידה לכן הינו גם להשלים את סקר הקרקע ולוודא התאמת   

הממצאים בשטח לחזוי בדו"ח. ברור שבמקרה הצורך יערכו שנויים בהנחיות כמתבקש 

  מהממצאים בשטח.

  

  

  

  

  

  ,בכבוד רב

  

  סועץ לביסומהנדס י  .M.Scישראל קלר,          
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  "מונד-תל"

  
  וביוב ת קו מיםנחלהמכרז/חוזה 

  'א182-  תב"ע

  665/50מס'   העבוד

  המתכנן:

  אחוד מהנדסים לעבודות מים

  52381רמת גן  22רחוב מוריה 

  03/6770494טל: 

  03/6778841פקס: 

  2019 אוקטובר

  

  מוקדמות - 00פרק   .א

  הקדמה 00.1

 קצועית מושלמתתבוצע בצורה מ מזמין והיאה\התאגיד "מעיינות השרון" להלןבור הינה ע ודההעב

  :במסמכים הבאים אלא אם כן צויין אחרתובהתאם לדרישות אשר מופיעות 

  מים וביוב)לקווי מפרט זה (מפרט טכני מיוחד  00.1.1

 00ק ובמיוחד פר יה שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת,המפרט הכללי לעבודות בנ 00.1.2

  עול.יות קווי מים ביוב 57ופרק מות מוקד

  משרד הפנים.הוצאת בני תברואה (הל"ת), שהוראות למתק 00.1.3

השונים של כתב לן במסגרת המכרז נכללו בסעיפים כל העבודות אשר יבוצעו ע"י הקב

  לם עבורם כל תשלום נוסף. הכמויות ולא ישו

  תאור העבודה 00.2

 וחיבור םמים למגרשי הכנות ,טיםידרנמגופים, הכולל   מ"מ 63÷160בקטרים  מים  יווהנחת ק  .א

  .ים בתאום עם המזמיןלקווים קיימ

מ"מ וחיבור לקווים  160בקוטר  ,כולל תאים וחיבורים למגרשיםמ"מ 200קו ביוב בקוטר הנחת   .ב

 . קיימים בתיאום עם המזמין

הל ן לנועל הקבל כל הציוד, עובדים, חומרים ביצוע, אופן נטילת דגימות והמעבדה וכד' יאושר מראש 00.3

 ךכובים בגין כווצרו עיאת עבודתו כך שלא י

טיבה אחת לשני המזמינים. לא ימסרו מערכות לתאגיד לפני מסירתם השכונה תימסר כח –מסירות  00.4

החכ"ל. מובהר כי תנאי למסירה הינו השלמת כלל השכונה וכלל הריגקטים כפי \לרשות המקומית

 ביותר. שנערכו בסיורים השונים לרבות הקטנים 

 ת מסמכיםדימוק 00.5
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ר, יינתן שירות שדה במהלך ראלים, יהיה ספק ישראלי מוכתווי תקן יש ופק יהיהכל הציוד שיס 00.6

 הביצוע..... 

ותבוצע ע"פ הגדרות היצרן או  הנחה וכד' תתואם עם המפקח מראש\נטילה\בדיקה\עבודה\כל מטלה 00.7

עה מחדש ולא לבצ פקח לקבלן. כל עבודה שבוצעה ללא תיאום כאמור עם המפקח יורה המהמפרט

 ות ובאישור הפיקוח.ביצוע בנוכח שלמתה עדיראו את ה

מטלה תראה כהושלמה רק לאחר \בדיקה\. עבודהמחירי היחידה כוללים הכל –שלמות עבודה ב 00.8

 שבוצעה לשביעות רצון המזמין ועם אישורו.

 העבודה תמסר לשביעות רצון המזמין והפיקוח 00.9

 ה ע"ח הקבלןהטמנות היטלי תפונה לכל מרחק לרב –פסולת  00.10

ו לפיקוח באופן שתפרט כל קטע, ת שיטת העבודה המוצעת על ידקבלן להגיש אעל ה –ה שיטת עבוד 00.11

 מקטע, אוביקט ופריט לאישורו. קביעתו של המפקח תיהיה סופית.

רואים את הקבלן כלמד את התקנים, מפרטים, תוכניות, פרטים, החוזה וכל הנדרש לביצוע רציף  00.12

סוג ולא תתקבל כל  ה לביצוע מכלאו אורכ לן התמשכות משך פרויקטלקב ולא תאושרומתמשך 

ית או אחרת בגין כך ועל הקבלן לתזמן את עבודותו ואת שלל בעלי המקצוע וקבלני המשנה טענה כספ

 בהתאם לכך. 

  AS MADEתכניות  00.13

 ASחר בצוע (תכנית לא עותקים 3 העבודה ימסור הקבלן למפקח, למתכנן ולמזמיןמסירת לפני   

MADEבהתאם למפרט וערוכה  ומה ע"י מודד מוסמך, חת"ת השרוןמעינו"' ) לפי סטנדרט של חב

  .המזמין GISהשכבות והסימבולים של 

התוכניות לא יקבלו ולא  לא יקבל הקבלן כל תשלום נוסף עבור הכנת התכנית והפקת עותקים ודיסק.  

  רצון התאגיד. יעותלשב GISה יתבצעו סיורי מסירה עד הטמעת החומרים במערכת 

  וויםק  תשטיפצילום ו 00.14

 ומעלה מ"מ 160צינורות בקוטר  נורות.יישטוף הקבלן את הצ םולפני ביצוע הכבישי העבודה עם סיום

שות המים ויפוענחו ע"י מעבדה שהוסמכה לכך ע"י הרשות רע"י  יצולמו בוידאו ע"י קבלן מורשה

ו לא ושטיפה זוההכנות ועבור צילום  וויםמו כלל הקבצילום זה יצול .הלאומית להסמכת מעבדות

יתבצע לאחר סלילת הכבישים בתשלום. צילום זה יבוצע רק  בשל קו ביו נפרד. צילום נוסףישולם ב

צילום יבוצע בנוכחות הפיקוח. צילום שלא  לאחר אישור המזמין בכתב ויבוצע בקו הראשי בלבד.

  יבוצע עם המפקח באתר לא יתקבל.

  

  וביוב וחד לקווי מיםי מימפרט טכנ - 57פרק   .ב

  ערכת מיםמ 57.1

  ייה.עמידה למי שת 5452אים לת"י כל הציוד ית

יצרן הצינורות או חב' . האביזרים  יהיו תוצרת 12.5דרג , 100PE+יהיו מסוג פוליאתילן  נורותיצ

פיוזן בלבד! מובהר בזאת כי רוכבים אינם אלקטרו\"פלסאון" או ש"ע ויחוברו ע"י ריתוך פנים

  לל!מאושרים כ
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ל גולוונים מסקדיוועיליים מ 530" לפי ת"י 3 ו"טרי כדוגמת נים מסוגצינורות פלדה יהיו טמו 57.1.1

ללא תפר בהברגה באתר. מובהר כי אין להניח צינורות מוברגים באדמה. צינורות יחוברו  40

 או בריתוך או בהברגה עם פשתן, סרט ומשחה. כל הקטעים העיליים יצבעו בכחול במברשת.

ס"מ מעל גב הצנור  20 -ו נורימתחת לצ ס"מ 20י ש לעטוף בחול נקי בעובות ינוריאת הצ 57.1.2

  מ"ג/לק"ג חול. 50כל רוחב התעלה. רכוז הסולפטים בחול לא יעלה על וב

בציפוי  חרושתית זקףכולל או ש"ע  FHFיהיו מתוצרת רפאל דגם  3ברזי כבוי אש בקוטר " 57.1.3

 הור פלדקטע צינ .א' ון הכביש לפי פרט לכיור ויופנו ויותקנו בצמוד לגד 4בקוטר "פנים בטון 

 ימי ועטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי.יהיה עם ציפוי בטון פנ רקעיתת ק

לפי פרט   2או בקוטר "  ב'ים לפי פרט 2למערכת המדידה הביתית יהיה עם רגל בקוטר " הכנות 57.1.4

 ית מפוליאטילן תלת שכבתצוניועטיפה חי. קטעי צינורות פלדה יהיו עם ציפוי בטון פנימי ג'

  היה עד לזוית העליונה.י 2נור "יצ .לריתוך

בהתאם  3תהיה עם רגל " 3והכנה למערכת מדידה " 4תהיה עם רגל " 4למערכת מדידה " הכנה 57.1.5

 לפרט ה'.

, שסתומי אוויר ע"ג ברזים כדוריים, מערכת מדידה לשכונה תהיה עילית עם מגופים, מסנן 57.1.6

ב" בהתאם דגם "אוקט 2"ם בקוטר ומד מי 6"חוזר בקוטר  ם אלושסתו וף,עם מג 3מעקף "

 לפרט ד'.

רפאל או שווה ערך. ויבוצעו  תוצרת TRSהיו מגופי טריז עם ציפוי פנים רילסן דגם מגופים י 57.1.7

  .ס-01-53ב לפי פרט

או בהתאם להנחיות היצרן לפי  דקות 120אטמ' למשך  12בדיקת לחץ תיעשה בלחץ של  57.1.8

 לחץ רושם.להשתמש במד  . ישמפקחקבלן בתיאום מראש עם ה"י העהם וזאת המחמיר בינ

  ה יש לקבל את אישור המתכנן לשינוי הלחץ שהתקבל.במידה והלחץ ישתנ

מתאם אוגן  –מעבר בין צנרת אל מתכתית למתכתית יתבצע עם אביזרים חרושתיים בלבד  57.1.9

 ואוגנים מפלדה וכלולים במחיר היחידה.

יהיו  וירשסתומי או  ."שגיב"ת כדוריים תוצרורות" או "ד  תוצרת ים יהיו אלכסוני ברזים 57.1.10

או  OF-020תוצרת א.ר.י דגם יהיה מסנן  .C-030 או ברמד דגם D-040 תוצרת א.ר.י דגם

 .604או הכוכב דגם  N-040תוצרת א.ר.י דגם יהיה חוזר -שסתום אל .F70ברמד דגם 

או שוו"ע עם  WANLEYת תוצרס"מ  50ב ס"מ מעל גב צנרת המים תונח רשת סימון ברוח 40 57.1.11

חוטים יושלמו כך שניתן יהיה לאתר . הלוש שפות "סכנה! קו מים"וכיתוב בש ורחוטי אית

אביזר. מובהר כי יש לבצע רשתות גם על הכנות \באופן רציף את קווי המים מכל שוחת מגוף

 הבתים ועד הזקף. 
   

  מילוי תעלות: 57.1.12

ס"מ  20עובי ב 253תקן הישראלי ת"י שת הק לפי דריאת הצינור יש לעטוף בחול נקי מהוד  .א

  ר ובכל רוחב התעלה.ס"מ מעל גב הצינו 20 -נור ומתחת לצי
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או בשכבות  מילוי תעלה מעל השכבה המעטפת יבוצע בהתאם להנחיות יועץ ביסוס הכביש  .ב

בשטח פתוח ,  93%טההו בכבישים או מודיפייד אש 97%ל  A-2-4ס"מ מחומר  20של 

 .יועץ הביסוס התאם לפרטם ובמיר בינהיהכל לפי המח

ל במחיר ולכהנ"ל ומילוי התעלות  העמסה, פריקה, פיזור החומר ספקה, הובלה,יר אחמ  .ג

   הביוב, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת. צינורות
  

   

  תאי מגוף  57.1.13

 פרט ויבוצעו לפי 125Bממין  עם מכסהס"מ  60בקוטר מחוליות טרומיות תאי המגופים יהיו 

  ס.-11-02

וכתובת  "עינות השרוןמעם סמל "ב.ב. נעילה מסוג ס"מ ללא  50בקוטר המכסים יהיו 

  .489הכל בהתאם לת"י  .ושנת ייצור "המים"

תא למסביב  רום פני מכסי תאי המגוף יהיה ברום המדרכה או הכביש הקיימים או המתוכננים.

במסירה הכלול במחיר  יתוחח בזמן הפהיורד לפני השט מ' 1.5X1.5יבוצע משטח אספלט בגודל 

  .יחידהה

  לרההכ 57.1.14

צע הקבלן כלורינציה ושטיפה של הצינור בהתאם בור קו חדש לקו מים קיים יבלפני חי

  ד הבריאות. לדרישות של משר

המאושרת ע"י הצינור ישלחו ע"י הקבלן למעבדה החיטוי ושטיפה של  דגימות של המים לאחר

  משרד הבריאות לבדיקות.

והעבודות הנדרשות ל הסידורים לן לבצע כלעיל על הקבת האמורות עולוצוע כל הפלפני בי

, אל חוזרים, משפכים וחיבור הקו בצורה זמנית למערכת תיעול/ביוב מגופיםנת לרבות התק

  לריקון הקו  מחומר החיטוי. כל העבודות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.

יימים, בקווים ק סגירת מים לזמן מינמליבות הקבלן לר כל חיבור לקו מים קיים יבוצע ע"י

ים, תיאום עם המזמין וכל הנדרש ממנו ע"מ לבצע את ת פתקים, איתור מגופים קיימחלוק

  העבודה.

תחילה תבוצע מערכת גמל המים הראשית לשכונה וזאת לפני חיבור מערכת המים לקווים 

  הקיימים האחרים.

  רתך 57.1.15

 ון.טכניאו הון מזרח התיכה נורותיה מתאימה של צתעודהיות בעל לפלדה  צינורותשל על הרתך   

לסוג הריתוך הנדרש  המאושרת ע"י היצרןיאטילן להיות בעל תעודה ולפ צינורותל הרתך של ע

  .ממנו

 

   מערכת ביוב 57.2

  V.CP. צינורות 57.2.1
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 רת "פלס"צות 884 ת.י. י תקן ישראליפל ע SN - 8ו מסוג עבה לביוב קשיח יהי PVC צינורות  .א

  וחוזק.תו תקן ישאו סימון דגם,  ינורותצ. האו ש"ע

ח הפנימי של טהש יעות וכו'.פגא חריצים, פגמים, יהיו שלמים לחלוטין, לל רותצינוה  .ב

        .ה חלק בהחלטייה צינורותה

     .2, חלק 1083חת הצנרת תהיה לפי תקן ישראלי ת"י נה  .ג

רת תפסול את הצנ משלש תצינורוהפת ישח - PVC צינורותהקפיד על אחסון נכון של לש י  .ד

ועטופים בשמשונית.   וזניםנחו ע"ג משטחים אופקיים ומא. הצינורות יוק לאלתרותסול

 האטמים יונחו במחסן במקום ללא לחות או קרינה.. 

צרים תחת וימ שאינם  צינורותיד בהתיחסות הברורה לתקנים. אותם קפקבלן לההל ע  .ה

   .חלטהשגחה מכון התקנים אסורים להנחה בה

נח סרט גרשים) יומהמ (כולל חבורים ו לכל אורכםהק"מ מעל ס 30 - ווי הביוב בגובה כק לעמ  .ו

 (כולל פס מתכת בתוכו) ועליו יוטבעו המילים "צנור ביוב".  אדוםאזהרה 

 מילוי התעלות 57.2.2
 

  . 57.1יבוצע לפי הנדרש בפרק 

 דיפון 57.2.3
הקווים על ידי  ואיותל וכיםשל התעלות והאלמנטים העיליים הסמ תהבטיח יציבות הדפנולש י

  .ובחוק לירט הכלפמב אמצעי אחר, כנדרשיפועים או כל ימוך, שדיפון, ת

יש לבצע את כל העבודה תוך התחשבות בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על כל ההוראות 

הכלולות בחוקים, צווים או תקנות שבתוקף. הקבלן ישא באחריות בלעדית ומלאה ליציבות של 

ככל שיידרש  שבונו.העקיפים על ח ירים אוויתקן את כל הנזקים היש מיכהיפון ותהקירות ד

פן את העבודה או יבצע במדרונות חלקיים ("ברמות") כל זאת על חשבונו וזאת לכל הקבלן יד

  עומק שהוא.

 שוחות ביוב 57.2.4
   לעיל.ו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטים יוב יבוצעב דות עפר לשוחותובע  .א

   ס. - 03 - 01טרומית לפי פרט  חתיתיו עם תות הביוב יהחוש  .ב

ם "איטופלסט" גדמ " תוצרת "אקרשטיין" אוF- 200ותקן אטם ביטומני מדגם "החוליות י ןיב  .ג

שיבוצע עם כלוב מבטון  "DROPעם מפל חרושתי דגם "ות מפל יבוצעו חוש תוצרת "וולפמן".

  .אלה (אומגה)ע בשרד יקובס"מ לתא הביוב, הצינור היו 30מזוין הקדוח ומחוזק ומעוגן כל 

 הוראות המפקח יפל ו/אוה/הכביש המתוכננים הסופיים היה רום המדרכשוחות ימכסי ה םור  .ד

המכסים . ויכללו "חצאית" אספלט בהתאם לנאמר בשוחות המים הכלולים במחירי היחידה 

  יתואמו לגובה הנדרש ע"י צווארון "אביב" או הגבההת בטון מזוין תיקנית

ו שלבי דריכה יהיו לםוורת סשוחה בצחות יבוצעו מתחת למכסה הבשו שיותקנוי הירידה בלש  .ה

      רגלס/נירוסטה.ביפ סולם וא 631עם ליבת פלדה עפ"י ת"י  רחבים מפלסטיק

פתח הכניסה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צנור היציאה, מימין או משמאל אליו, כך שיתאפשר   .ו

  חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת הצורך.
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אם לתכניות. ציון תהב וחותיינו מספרי השיון יצומית של השוחות בחלקה העלהפנידופן ה לע  .ז

   מספרים יבוצע בצבע מחזיר אור.ה

כל השוחות יבוצעו עם עיבוד בטון בקוטר הנדרש ("בנצ'יק") בהתאם לקוטר וכיווני   .ח

 .צינורותה

ו יהי י המתכת. כל חלקשוו"ערי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או בחמ  .ט

  .304מפלב"מ 

  ." וביטון האיטוביבלרבות טיוח ה"תפרים המערכת טימות מלאה שלתובטח אבכל מקרה 

 489ן ישראלי ת.י. ויתאימו לתק בכביש, D-400טון מין  40ות ומכסים יהיו לעומס רקת  .י

אין לבצע תקרות . מסוג ב.ב ללא נעילה ,ס"מ 60. המכסים יהיו בקוטר 2003מספטמבר 

  ת כלל!קוניו

עם וובשטחים פתוחים בשצ"פים,  ם "סגר ב.ב." בכבישיםים יהיו מיצקת + בטון דגהמכס

. באזורים מרוצפים בחניות, מדרכות ובתוך המגרשים – מסגרת מרובעת ואותו מכסה

דוגמה של התאגיד  עפ"י "מעיינות השרון"המכסים בשני המקרים יהיו עם סמל תאגיד 

הכל לפי אישור  - ושנת ייצור"ביוב"  -וחה ד השיעוב" ומעיינות השרוןוכתובת תאגיד "

+ בטון סמל הרשות וכתובות הנ"ל יהוו חלק בלתי נפרד  דם של הרשות.  במכסים מיצקתמוק

מהמכסה. המכסים יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי עם רפידות לשיכוך רעש מחומר 

  פלסטי משורין בין הסגר למסגרת מתוצרת "וולפמן" או ש"ע.

  ..ה מיצקתתהי המסגרת

  ד ושיפור היציבות.וטים ומדוייקים למניעת נדנוהסגר למסגרת יהיו חר שטחי המגע בין

במדרכה, חניות ובשטחים מרוצפים אחרים המסגרות למכסים יהיו מרובעות לפי דגם 

  שיאושר ע"י התאגיד, בכביש המסגרות יהיו עגולות. עלות המסגרת כלולה במחיר השוחה. 

  הכללי וזאת ללא עלות.קו לאטימות כאמור במפרט ייבדהשוחות הקווים ו

  פמן אקרשטיין או מנשה ברוך בלבד.מכסים תוצרת "רדימיקס" וול

  שוחות תוצרת רדימיקס" וולפמן אקרשטיין בלבד.

כל השוחות שיגיעו לאתר ייבנו מראש באתר האחסנה וימולאו מים. לאחר בדיקת האטימות 

ה של השוחה. לא יקה זו כלול במחיר היחידר בדמה. מחיהמלאה יאושרו להורדתן לאד

או אורכה לביצוע מכל סוג ולא תתקבל כל טענה בגין לקבלן התמשכות משך פרויקט  תאושר

  כך ועל הקבלן להזמין את החומרים בהתאם.  

  

  שיפועי הקו 57.2.5
   .ים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בחתך לאורךוקה

י נפל יוב הקיימותוחות וצנרת הבשל ש L.I תאמל שיפקח. לסטות משיפוע ללא אישור המ ןיא 

  .לת העבודהתחי

הן במישור האנכי. ו ישוחות סמוכות יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופק וים בין שתיוקה 

שיטת ההנחה המאושרת הינה עבודה הרומים יישמרו על ידי ביקורת מתמדת במכשיר מתאים

חות בתעלה רציפה בצע את הביוב בין שתי שוש ליודדים ואין לבצע מקטעים ב. עם לייזר בלבד

  .בלבד
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  ויאושרו ע"י המזמין והמתכנן מראש.יוב יהיו מתוצרת אחת כל האלמנטים של מערכת הב   57.2.6

של המפרט הכללי הבין  57078קות אטימות ודפורמציה יערכו בהתאם להוראות שבסעיף ידב  57.2.7

קן המים יתאימו לדרישות הת ודיבערכים ע. 2חלק  884משרדי ולפי דרישות תקן ישראלי ת.י. 

  ם והיצרן. והמוסדות הרלוונטי

שרד הבריאות תושג אטימות מוחלטת של מערכת הביוב בתחום רדיוסי בהתאם להנחיות מ

  שנים לפחות. 50למשך  - דליפות 0 -אזור מגן של באר 

  דו"ח בדיקות האטימות יועבר למשרד הבריאות לאחר סיום בצוע העבודות.

   .פרדולא ישולם עבורן בנ תצינורו"ל כלולה במחירי ההנ תהבדיקו עלות

מדרכות יתחילו רק לאחר סיום בדיקות האטימות ואישורן ע"י /עבודות השתית בכבישים

  המפקח והמתכנן.

 דאויוה  לקבלת העבודה ולפני צילום תסמיכוב עבלחץ של קווי הביוב תתבצשנייה פה יטש  57.2.8

  .נוח זההפיעהביצוע ווכלולה במחיר הצילום. אופן ה
  

  ביוב קיימת ר למערכתובח  57.2.9

ירות הזה מת יש להקפיד על נקיטת כל אמצעיר הקווים למערכת הביוב הקייחיבו תעב  .א

   .ולעבודה ביבש הנדרשים ע"פ התקנות ולהבטחת שלום העובדים

מדגם " ור חדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י חבור תקני בצורת מחבר "עצר מיםנר צובח  .ב

 או ש"ע. " תוצרת "אקרשטיין"F" "WATER STOP-150"פורשדה 

. המרווח בין צנור לדופן הפתח 304"ם יחוזק לצנור ע"י חבקים מפלבבר הנ"ל חמה

. חבור צנור עו ש"א" דימולא בבטון שאינו מתכווץ דוגמת "רוק בטון" תוצרת "רטר

   יצוק באתר.חדש לתא קיים יבוצע עם חגורת בטון מזויין 

  ורים.חיבהלטת של טח אטימות מוחבות

תאם  למיקום ציק") בשוחת ביוב קיימת ויוהחדש יוסדר עבוד ("בנלאחר חיבור הצנור   .ג

 וגובה הצנור החדש.         

הכל בהתאם  -בשוחות חיבור יוחלפו מכסים ומסגרת, כ"כ שלבי הירידה/סולמות   .ד

 לאישור מח' הביוב של התאגיד והמפקח.

יוב גילוי ומדידה של קווי הבר, וצורך אתמת לבו של הקבלן מופנת במיוחד לושת  .ה

 יפנל - הביוב למע' הביוב הקיימתימים בנקודות חבור של קווי ושוחות הביוב הקי

  תחילת בצוע העבודה.

כל האמור בסעיפים הקטנים מעלה כלול במחיר העבודה "חיבור לשוחה קיימת" 

  בכ"כ.

  עי זהירות בעבודה במערכות ביוב קיימותצמא   57.2.10
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על הקבלן לבדוק  שוחות הביוב הקיימים ו/או התחברות לביבים או קוןיבודה, תרה של עקמב

ביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה תחילה את ה

  :לוא אשר יכללו בין היתר את

קת של פסמ ותמי שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כנפל  .א

ה אלא לאחר שהתא רקבה כנס לתאה, אין לזים מזיקים או חוסר חמצןו גלאם יתג חמצן.

ר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חאל ניים. רקכי בעזרת מאווררים מאוורר כראו

  .יסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גזנכה פקת תותרסחמצן בכמות מ

ות לפי הכללים חפל תשעו 24 י שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה שלסכמ  .ב

  :הבאים

 כסים בשני מהו ותבודמכסה השוחה שבו עומדים לע -ודה בתא בקרה קיים בעל

  .התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים

 מכסים משני צידי נקודת החבורה -ור אל ביב קיים לחב.  

חה אשר ושל נוסף מחוץ  ורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם יא ל  .ג

  .עזרה במקרה הצורך גישהמוכן ל יהיה

י מחליקות תלב בוהים עם סוליותפות גומי וינעל מגפי גומי גס לשוחת בקרה ילבש כפנכנה  .ד

ו החופשי יחזיק הצק קשור חבל אשר את שאליה  חגור חגורת בטיחות יגם  ואוה

  .האיש הנמצא מחוץ לשוחה

  .מ' ישא מסכת גז מתאימה 3.0נס לשוחת בקרה שעומקה מעל כנה  .ה

סת אדם ובמשך ינכ ם לפניופעלו מאווררים מכניימ' י 5.0שעומקם עולה על רה קחות בושב  .ו

  .הזמן העבודה בשוחכל 

בנושא אמצעי הבטיחות הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בדים המועסקים בעבודה ועה 

  .הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו

   

 תכולת מחירים  .ג

  כוללים:מחירי הנחת צינורות  .1

  חי בטון וכו'. התחברויות, בלוקי ומשט חות,ור המתוכנן, מיקום שוון תוואי ומקום הנחת הצנסימ  .א

  ישור השטח במידת הצורך לפי הוראות המפקח.   .ב

נורות ברוחב יחפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכונה או ביד, שלתעלות להנחת צ  .ג

ת דרש במפרט הטכני ובתכניוולנ לתכניותבהתאם  ובעומק  נור ימתאים בהתאם לקוטר הצ

תר שפיכה המאושר ע"י משרד לאיכות עודפי החפירה לאה המוחלפת והאדמה החפורופינוי 

 . הסביבה

כולל  המפקחיועץ הקרקע ו הוראותלפי בכל עומק בעומק הנחת צינור תכנון והרכבת דיפון ותימוך   .ד

   הצורך.תימוך והגנת תשתיות קיימות מקבילות או חוצות במידת 
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  בתחתית התעלה. נור ירת תשתית מתאימה לציצי  .ה

 ש.בתעלה על פי הנדר של צינורות ון, פיזור והנחה, הובלה, פריקה, אחס, העמסהספקהא  .ו

  הספקה והרכבת קשתות, זויות, והסתעפויות, מעברים מקוטר לקוטר וכל אביזר אחר הנדרש.  .ז

 חיתוכים וריתוכים שונים לאורך הקו.  .ח

 דרוש.וכל אביזר או חומר ה אוגנים, מתאמי אוגןכגון ים שזר הדרוהספקת כל חומרי הע  .ט

 שהוא מחוץ לגבולות העיר ללא הגבלת מרחק לאתר השפיכה המאושר.פינוי פסולת מסוג כל   .י

הכוונה בפסולת הינה לכל דבר שיורה המפקח לרבות פחת, חומרים, שיירים, אדמה, חומרי 

 מליטה ובנייה, גזם וכד'

  ה של עפר וחול.בדיקבשכבות לפי הנדרש.  דקתוחול מה ספקת והכנת עטיפתא  .יא

   ביוב. של קווי ודפורמציה ת אטימותבדיקו  .יב

 קו מים.מעל מעל קו הביוב ורשת סימון אספקה והנחת סרט אזהרה אדום   .יג

כיסוי הצנור עד למפלס קרקע מתוכנן או עד לתחתית מבנה הכביש/המדרכה/ השביל   .יד

החומר  מפקח, כולל אספקת והובלתת הווהורא ןהנחיות יועץ התכהקיים/המתוכנן  לפי 

  מ'. 100ל בדיקת הידוק מילוי התעלה כ והידקו כנדרש.

  בדיקת לחץ קווי מים.שטיפת קו הביוב בלחץ, שטיפה וחיטוי קו מים.  .טו

  צילום וידאו.  .טז

  ניקוי שטח העבודה.   .יז

ול עלמת ותפכל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מוש  .יח

 תקין. 

 ים, מי תהום וכל מחשול אחר.ים, צנרת, תשתיות, עצהתגברות על מכשול  .יט

  כל דבר שאינו מפורט בנפרד כלול במחירי יחידה השונים.  .כ

 .עומקי השוחות (הנקודות) ת (נקודות) ימדד כעומק ממוצע ביןעומק הנחת קטע הצנור בין שתי שוחו

נקודות כקובע. לא ום הקרקע הטיבעית בשתי הב רשלוי יחויחד עם זאת במידה וקטע הביוב הינו במי

באחראיות הקבלן לבצע על חשבונו מדידת רום קרקע לאחר  הביוב.שב מבנה הכביש בעומקי צנרת יחו

  ביצוע חפירת "צלחת" וחישוב עומק של קו ביוב יחושב לפי רום ה"צלחת".

 מחיר הפרטים כולל .2

 , הסתעפויות,לאוגן, אוגנים ון: מחבריכג טעים בפררים המופיהספקה, הובלה והרכבת כל האביז  .א

ציפוי פנימי מבטון או פוליאטילן יות מצנור פלדה עם או זו, קשתות אלקטרופיוזין,אביזרי 

  קטעי צנור, אטמים וכו'.
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חוזר, שסתומי אויר,-מסנן, אלמגופים, ברזי כבוי אש, קשתות, אספקה, הובלה והרכבת ה    .ב

  הסתעפויות, אוגנים וכו'.  

  .הפרט וחיבורו למערכת המיםע ת העזר הנדרשים לביצום ועבודווכים וכל החומרירית יתוכים,ח  .ג

  חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוזו, חיתוכו וריתוכו.  .ד

  חפירה וכיסוי עבור הפרט בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים.  .ה

 מחירי תאי המגוף כוללים: .3

ביצוע  העזר הנדרשים.  י ומרחבודות והספקה והרכבת תא מגוף בקוטר והסוג המתאים. כולל כל ע

  מ'. 1.5X1.5חה בגודל משטח אספלט מסביב לשו

  שוחות בקורת מחוליות טרומיות כולל:מחיר  .4

      סימון מיקום השוחה.  .א

כנדרש, כולל דיפון החפירה  האדמה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופינוי  .ב

  .  כנדרש

, כולל 658ת"י עגולות לפי  שוחות בקורתנת קסון והתספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחא  .ג

כולל בצוע אטום , 2003מספטמבר  489הטכני לפי ת"י ומסגרת כנדרש במפרט   רפידה, מכסה

  בין חוליות כנדרש, כולל קידוחי פתחים כנדרש בהתאם למיקום השוחה בפועל.

  .וןוארולרבות צמכסה וה ספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת הרצפה, התקרהא  .ד

הגנה  פודסטלל (כו נירוסטה /סולם פיברגלס או 631רידה לפי ת.י. ספקת והרכבת שלבי יא  .ה

  במידת הצורך). 

  עיבוד השוחה.   .ו

  אספקת והתקנת מחברי שוחה כנדרש, כולל ביטון הפתחים סביבם במידת הצורך.  .ז

  בדיקת אטימות.  .ח

  ציון מספר שוחה עד הדופן הפנימית.  .ט

  .שרוחה כנדמילוי חוזר סביב הש  .י

  בצוע עבודה במגרש. החזרת המצב לקדמותו לאחר  .יא

ות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ל יתר הציוד, החומרים, עבודכ  .יב

  ותפעול תקין. 

  עד לרום המכסה.  )IL(התחתית מ -עומק השוחה ימדד באמצע (מרכז) השוחה 

  

 כוללת :למגרש הכנת ביוב מחיר  .5

 (הנחת צינורות) 1בסעיף ים טם המפורכל העבודות וחומרי  .א
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 , או ש"ע.לרבות מחבר מסוג "איטוביב" לשוחה בקו ראשיחיבור   .ב

  הצינור במגרש בפקק תקני לרבות גוש בטון ותו סימון. הסתימה זמנית של קצ  .ג

  נור חדש לקו מים או למגוף קיים כולל:ימחיר חבור צ .6

  סגירת מים.  .א

  .וריתוכוחפירה וגילוי הקו הקיים, חיתוכו, ניקוזו   .ב

דרסרים, קשתות, זויות,  הפרט כגון: ביזרים הנדרשים לבצועפקה, הובלה והרכבת כל האהס  .ג

  מחברי לאוגן, מעבר קוטר וכו'.

  .עם אוגן עיוור ניתוק וסתימה של הקו הקיים  .ד

  פירוק וסילוק קטע של הקו הקיים לפי הצורך.  .ה

  כולל: מחיר התחברות לשוחת בקורת קיימת .7

  עבודה בקו ביוב קיים. ביםיות המחינקיטת כל אמצעי הזהיר  .א

כולל חבורים זמניים, שאיבת ביוב מעקפי זרימה בכל מרכיביהם  קקים וסתימות זמניים,פ  .ב

 במידת הצורך.

  שבירת חור בשוחה.   .ג

  ברזלי הזיון.ת ריחבור צנור לשוחה כולל יציקת חגורת בטון מסביב הצנור וקש  .ד

הפתחים סביבם במידת  טוןיכולל ב כנדרש, הספקה, הובלה והתקנת מחברי שוחה ואטמים  .ה

          רך.הצו

  .נציק הקיים ועשייתו מחדשעי שבירת הב עבוד השוחה אמתוהת תיקון  .ו

 ת. והמבוטל ותסתימת היציא    .ז

 ניקוי השוחה לאחר ביצוע התחברות.  .ח

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת   .ט

  ותפעול תקין.

בודה זו, גם עם השוחה שבוצעה קודם במסגרת עבור קו חדש לשוחה קיימת ר חושולם עבלא י

  ת הנ"ל היא על קו חי בו מוזרם ביוב.הקיימ

  

  

  תוכניותרשימת   .ד

  תנוחה    -    505/66-01/03-01  

   חתכים לאורך   -      505/66-03-02  

  חתכים לאורך   -      505/66-03-03 
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  פרטים   -    505/66-01/03-04
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  ת תכניותרשימ – 3.5נספח 

  

 מונד לת -'א182 ע.ב.ת
 

 תוכניות רשימת
 

 תוכנית' מס מהדורה/תאריך מתכנן התוכנית שם

 ופיתוח בינוי תוכנית. 1
 

  24/9/19 אדריכלים מילבאואר

  24/9/19 בלום מילר מגרשים פיתוח פרטי. 2

 רחובות פיתוח פרטי. 3
 פים"ושצ

  24/9/19 בלום מילר

 7581.00 1 וםבל מילר כללית תוכנית. 4

 7581.300 1 בלום מילר שלם פתוח. 5

 03-01 4 המהנדסים אחד וביוב מים קווי תנוחה. 6

 03-03 0 המהנדסים אחד ביוב קו לאורך חתך. 7

 וביוב מים קווי תוכנית. 8
 פרטים

 03-04 0 המהנדסים אחד

 03-02 0 המהנדסים אחד ביוב קו לאורך חתך. 9
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 מגורים ונתשכ -מונד תל
 

 למכרז יותתוכנ רשימת
 

 הקובץ שם דכוןהע תאריך מ"קנ התוכנית שם תוכנית' מס

 G-57949 06.08.19 1:500 וניקוז גבהים תכנית 2.11

 על תנועה תכנית 2.21
'/ הצ ע.ב.ת רקע

5/15182110 

1:500 08.08.19 T-57950-11 

 תאום תכנית 2.61
 מערכות

1:500 22.09.19 MSK-57949 

 לאורך חתכים 3.01
 4,2 כבישים

1:100 07.08.19 L-57949 

 לאורך חתכים 3.02
 ישיםכב

3,5,6,66,7,8,22,
44 

1:100 07.08.19 L-57949 

 קווי לאורך חתכים 3.31
 ניקוז

1:100/1000 12.08.19 N-57949 

 PRTP-57949 11.08.19 כמסומן מבנה פרטי 4.01

4.01-M 18.09.19 1:100 טיפוסיים חתכים PRTP-M-57949-
1 

 R-57949 07.08.19 1:200 לרוחב חתכים 4.11-4.20

 PRN57949 11.08.19 כמסומן ניקוז פרטי 6.01
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 ות ביצוענוסח ערב - 3.6נספח 

"מ בע תל מונדהחברה הכלכלית לפיתוח האחת לטובת : להמציא שתי ערבויות ביצוע נפרדותזוכה במכרז יידרש מובהר, כי ה(

  )מהשרון בע" מעיינותטובת ל יההשניו
  

  לכבוד

  מעיינות השרון בע"מ/  בע"מ תל מונדת לפיתוח יהחברה הכלכל

  

  נ.,ג.א.

  

  ערבות בנקאית  הנדון:

  
_______ (להלן: "המבקשים"), אנו ערבים בזה כלפיכם ______________________על פי בקשת _

 )םשקלים חדשי___________ ____________ש"ח (_ ____________ לוק כל סכום עד לסך שלילס

הנ"ל למדד, כמפורט להלן (להלן: "הפרשי למדד הנובעים מהצמדת הסך  בתוספת הפרשי הצמדה

במתחם  תשתיותפיתוח ועבודות לביצוע  םים בקשר עם החוזה ביניכהצמדה"), שתדרשו מאת המבקש

  ).1/19 מס'(משותף) מכרז ( בתל מונד 'א182תב"ע 

  

לאלתר ולא יאוחר מדה, צסך הנ"ל, בתוספת הפרשי המים עד לסכום או סכו ם כלים לשלם לכו מתחייבאנ

לבסס את דרישתכם או ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם  3-מ

  וש את הסכום תחילה מאת המבקשים.לדר

  

ה כם על פיכיח את דרישתלהו יהיה צורך טול, ולאערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לבי

הגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה אחר, ולא תהיו חייבים ל בהליך משפטי, או באופן

  בקשים.רוש תחילה תשלום מאת הממשפטית נגד המבקשים, ולד

  

  במכתבנו זה:

  

  .כלליקה ולמחקר לסטטיסטירכזית ידי הלשכה המ-המתפרסם עלתשומות הבנייה משמעו מדד  -"מדד" 

  

  יחושבו כדלקמן: דה דלעילהפרשי הצמ

  

רונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו (להלן: "המדד החדש"), כי ר מתוך המדד שפורסם לאחראם יתב

(להלן: "המדד היסודי"), יהיו  האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה ד החדש עלה לעומת המדד המד

 דדרישתכם הנ"ל, מחולק במדכ המצויןבסכום הקרן  החדשכפלת המדד השווה לההפרשי ההצמדה סכום 

  היסודי.

 מבקשים ומסירתןעד לאחר סיום ביצוע כל העבודות על פי החוזה ביניכם ובין ה ר בתוקפהערבות זו תישא

  ימים נוספים.    60ולמשך  לידיכם,

  

  ענה.ילא תמועד זה  דרישה שתגיע אלינו אחרי

  

  רב,   בכבוד

__________________      ____________ __  

                יךתאר  
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 בדקנוסח ערבות  - 3.7 נספח

בע"מ  תל מונדפיתוח החברה הכלכלית ללטובת  האחת: להמציא שתי ערבויות בדק נפרדותמובהר, כי הזוכה במכרז יידרש (

  )מעיינות השרון בע"מלטובת  יההשניו
  

  לכבוד

  השרון בע"מנות / מעיי ע"מב ל מונדתהחברה הכלכלית לפיתוח 

  

  נ.,ג.א.

  

  ערבות בנקאית  הנדון:

  
_________________ (להלן: "המבקשים"), אנו ערבים בזה כלפיכם פי בקשת _____________ לע

 ש"ח (________________________ שקלים חדשים) ____________ כל סכום עד לסך של לוקילס

: "הפרשי לן (להלןד, כמפורט להלמד ת הסך הנ"לים מהצמדבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובע

בקשר עם חייבויות המבקש בתקופת האחריות (הבדק) להבטחת התמאת המבקשים  והצמדה"), שתדרש

 מס'(משותף) מכרז ( בתל מונד 'א182במתחם תב"ע  עבודות פיתוח ותשתיות לביצוע החוזה ביניכם

________.  

  

לאלתר ולא יאוחר  דה,שי הצמ, בתוספת הפרהנ"לומים עד לסך או סכ אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום

ונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או ים מיום דרישתכם הראשמי 3-מ

  ים.הסכום תחילה מאת המבקש לדרוש את

  

ה תכם על פית דרישערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח א

ם על פיה, תביעה תחילה, לשם קבלת תשלו חר, ולא תהיו חייבים להגישאופן אמשפטי, או ב הליךב

  .משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים

  

  במכתבנו זה:

  

  די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.י-המתפרסם על תשומות הבנייהמשמעו  -"מדד" 

  

  קמן:כדל דלעיל יחושבוהצמדה הפרשי 

  

רבות זו (להלן: "המדד החדש"), כי התשלום בפועל עפ"י ע יך המדד שפורסם לאחרונה לפנרר מתואם יתב

(להלן: "המדד היסודי"), יהיו  דוע במועד חתימת ההסכם האחרון היהמדד החדש עלה לעומת המדד 

חולק במדד ל, מכדרישתכם הנ" מצויןההפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

  סודי.הי

 בודות על פי החוזה ביניכם ובין המבקשים ומסירתןאחר סיום ביצוע כל העלעד  ערבות זו תישאר בתוקפה

  ם נוספים.   ימי 60לידיכם, ולמשך 

  

  ענה.ילא תמועד זה  גיע אלינו אחרידרישה שת

  

  רב,   בכבוד

__________________      _____________ _  

                ריךתא  
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.1953 –ת נוער, התשי"ג דאות רלבנטיות מתוך חוק עבוהור – 3.8נספח 

 ), תשנ"ח] 2. העבדה מסכנת [תיקון: תשל"ב(33
   -המעביד נער באחד מאלה 

  או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2ת סעיפים )   בניגוד להוראו1(

  ה של נער בו עלולה לסכנו; י עבוד, כ5ות סעיף הוראקבע, בהתאם לרווחה )   במקום ששר העבודה וה2(

 ר בהם, בהתאםכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נע)   בעבודות, בתהלי3(

  ; 6עיף להוראות ס

  אין להעבידו בה בגילו;  7)   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4(

) לחוק 2(א)(61בוע בסעיף הק סאו קנס פי אחד וחצי מן הקנר שנה מאס -, דינו 14ף להוראות סעי בניגוד)   5(

  ).חוק העונשין -(להלן  1977-העונשין, התשל"ז

  

  ה אחרת [תיקון: תשנ"ח]א. העבדה אסור33

   -המעביד נער באחד מאלה 

  ות; ית רפואשענינן בדיקוא, 11ן לפי סעיף ר שניתאו בניגוד להוראות הית 12או  11)   בניגוד להוראות סעיפים 1(

, שענינן שעות עבודה 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22סעיפים  ת)   בניגוד להוראו2(

  מנוחה; ו

פר מס , לרבות הוראות בענין קביעת4א, או 2, 2הוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים )   בניגוד ל3(

  לה. יהפסקות בעבודה או עבודה בלועית, דה, מנוחה שבעבו מרבי של שעות

  ) לחוק העונשין.2(א)(61ה חודשים או קנס כאמור בסעיף מאסר שיש -דינו 

  

  יקון: תשל"ג, תשנ"ח] . פירושים [ת1 

   -א) בחוק זה (

  שנה ;  16ן לא מלאו לו מי שעדיי -"ילד" פירושו 

  ;  שנה 18 לא מלאו לו דייןשנה, אך ע 16או לו מי שמל -"צעיר" פירושו 

  צעיר ;  ילד או -"נער" פירושו 

  או בהשגחתו ; י נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, "הורים", לגב

  ;"; 2 1954-פקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דמ -ודה" פירושו "מפקח עב

   בודה אזורי ;ת מפקח עותמנה על ידי שר העבודה להיודה שנמפקח עב -שו פירובודה אזורי" מפקח ע"

  ;  28נקס שהוצא על פי סעיף פ -"פנקס עבודה" פירושו 

עת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים מכירה או הצ - תעסקות ברוכלות" פירושו"רוכלות" או "ה

  בית. במקום ציבורי או מבית ל

   -ובדים כמעבידו אם הנער עאואת מי שהנער עובד אצלו רומועבד רואים נער כ ק זה(ב) לענין חו

ועבודה חקלאית בודה ארעית שלא בתעשיה עבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עב -) אצל הוריו 1(

  במשק של ההורים ; 

רבות ל -בודה" לענין זה, "עלאו;ביד ובין אם בד ומע) אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עו2(

  רוכלות;

לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום קום שהעבודה בו אינה מ) בכל 3( 

  ה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. שהוכרז על ידי שר העבוד

 ומים לצורכי פרסום,לת או לצורכי פרסום, או בציאמנותיעה ציבורית, בהופו העסקת ילד זה ירא(ג) לענין חוק 

מית, עפ-ף אם ההעסקה היתה תד, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, וא4אמור בסעיף כ

  יתופו.רבות של-וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" 

  

  שנ"ח] ת"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, ן: תשכה לילד [תיקועבוד. גיל 2   

  שנה. 15ילד שעדיין לא מלאו לו (א) לא יועבד 

עבד אלא אם נתקיים , לא יו1949 -חובה, תש"ט וד חובה לפי חוק לימוד שנה וחל עליו לימ 15(ב) ילד שמלאו לו 

  אחד מאלה: 

  ; 1953 -ג חניכות, תשי"בחוק ה) הילד עובד כחניך כמשמעותו 1(
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  וטל. ) ב2(

  ; 1949 -) לחוק לימוד חובה, תש"ט II) (1(ב) (5לפי סעיף  ה) ניתנה לגבי הילד הורא3( 

חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד ות אישר כי הילד השלים ) מפקח מטעם משרד החינוך והתרב4(

  המתאימה לגילו. 

- טתש" ,לחוק לימוד חובה 5פי סעיף פטור לוניתן לגביו שנה  14שמלאו לו ת ילד (ג) שר העבודה רשאי להתיר העבד

  ל פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. ; היתר ע3 1949

  (ד) בוטל.

  

  תשל"ב, תשנ"ה]  בחופשת לימודים [תיקון:א. עבודה 2 

אף האמור  , עלימודים רשמיתופשת לשנה, מותר להעבידו בתקופת ח 15שנה וטרם מלאו לו  14(א) ילד שמלאו לו 

פתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה להזיק לבריאותו ולהת יבעבודות קלות שאין בהן כד ,2עיף בס

ביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו ת מספר השעות שמותר להעבתקנות ובתנאים שיקבע, לרבו

  (ג).2גם על העבדת ילד לפי סעיף 

  (א). ןו על העבדה כאמור בסעיף קטא יחול, ל1953-שי"גת. תת חוק החניכו) הורא(ב

  

  ילומים [תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח] . הופעות וצ4 

שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או  15לו  ן להעביד ילד שטרם מלאו(א), אי2(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

  לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

להעבדתו של יתר, לתקופה מוגבלת, האי שר העבודה והרווחה לתת , רש2 טן (א) וסעיףיף קאף הוראות סעב) על (

  א). ומים כאמור בסעיף קטן (ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בציל

  ה. ההופע רבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורךל -(ג) בסעיף זה, "הופעה" 

  

  תשנ"ח]  מים [תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה,מסויי בודה במקומותור ע. איס5 

 תוובין במיוחד, אם לדע שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל 15לאו לו ילד, אף אם מ

עיסוק, טיב ה עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל

   אחרת. בשל כל סיבה ו אומיקומ

  

  . עבודות אסורות 6 

ת עבודה להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומועבודה רשאי לאסור או השר 

ולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על שהעבודה בהם על

  . יפים הקודמיםפי הסע

  

  דות מסויימות ד לעבו. גיל מיוח7 

לה נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלואי לקבוע בתקנות, כי ששר העבודה ר

תו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העבודה לפגוע בבריאו

  .יפים הקודמיםהסע אסורה על פי ו אינההעבדת

  

  ן: תשנ"ח]ו. אישור רפואי להעבדה [תיק11 

  ור רפואי להעבדתו. בד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן איש(א) לא יוע

 קביעה בודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושהע -) בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1( (ב)

זרות לענין התאמתו כת בדיקות רפואיות חוישל הנער לעבוד בה, וכן ער יאותיתל התאמתו הברית עמקדמית רפוא

  הבריאותית לאותה עבודה. 

אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו המחייבת בדיקות התאמה  ) לא יועבד נער בעבודה2( 

  . על כך לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי

ת בדומה לה מבחינת התאמה או לסוג עבודו תבודה מסוימת המחייבת בדיקוהיה לע) י2י פסקה (ר לפ) אישו3( 

ר ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישווא להיות מותנה בתנאים סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול ה

  יירשם בפנקס העבודה של הנער.
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  תשנ"ח]  ל"ג,ן: תשכ"ג, תש[תיקו . בדיקה רפואית חוזרת12

פא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה התאמה ייבדק בידי רו תעובד בעבודה המחייבת בדיקונער ה (א)

  בדיקה רפואית חוזרת).  -ולפחות אחת לשנה (להלן והרווחה לגבי עבודה כאמור 

ואי ום המוסד הרפירש פי סעיף זה, זרת על(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חו

ל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם , כל הגבלה בעבודה וכרוסמך, בפנקס העבודה של הנעהמ

ידיעת ל, וכן 6 1959-משמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"טד, לשכת העבודה לנוער כלידיעת ההורים, המעבי

  ." 7 1953-יכות, התשי"גהחנ משמעותם בחוקזורי כמפקח העבודה ומפקח החניכות הא

  

  : תשנ"ח]בדיקה רפואית [תיקון ת. הודעה על תוצאו13 

   -, כי 12- (ב)ו11(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

  בוטל ; ) 1(

  מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד; ) הנער אינו 2(

   -יאותו מצב בר) העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על 3(

  ורי. זהודעה בכתב למפקח עבודה א המוסמךמוסד הרפואי ור הימס

ר אינו מתאים ה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנע(ב) מפקח העבוד

  הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.  לעבודה בה

  

   ר קבלת הודעהלאח איסור העבדה .14 

את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או  , יחדל להעביד13סעיף להמעביד העתק הודעה בהתאם  קיבל

זורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה על ידי מפקח העבודה הא תוך זמן קצר יותר שנקבע

  ר.י הנדרש מהנעהגופנ מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ

  

  וע עבודה [תיקון: תשנ"ח]דה ושב. יום עבו20 

  משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. ) לא יועבד נער יותר א(

(א) 5ליום, לפי סעיף  שעות עבודה 8-עבודה שמותר בו לעבוד יותר מת סעיף קטן (א), במקום ) על אף הוראו1(א

שבוע העבודה שבודה, ובלבד ע שעות ליום עעד תש שיועבד צעיר יכול, 8 1951-י"אה, התשלחוק שעות עבודה ומנוח

  שעות עבודה. 40על לא יעלה 

 והג, לאנל פי חוק ובין על פי הסכם או ער אינו עובד בו, בין ע(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנ

  יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. 

ר ומוסכמות הניתנות לנע רותעבודה, לרבות הפסקות קצרשות העומד הנער ל שבו הזמן -ירושו ודה" פ(ג) "שעות עב

  . 22להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

  

  השבועית . שעות המנוחה 21 

  נער במנוחה השבועית. (א) לא יועבד 

   - ותכלול(ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות  

  שבת ; יום ה את -ר יהודי י נע) לגב1( 

או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו  ת או את היום הראשוןאת יום השב -ו יהודי נ) לגבי נער שאינ2( 

  ם המנוחה השבועית שלו. כיו

  

  . הפסקות 22 

 , ובכלל זהפחותשעה ל 3/4ה, ולסעוד(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה 

וחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של פחות. ביום שלפני המנלסקה רצופה אחת של חצי שעה היה הפת

  חצי שעה לפחות. 

  ת. קה לא תעלה על שלוש שעו(ב) ההפס

תה נוכחותו אם הי (ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא

ש על ידי מעבידו להישאר במקום השימוש בו, והנער נדרוך העבודה או להפעלת הציוד לתהלי העבודה הכרח מקוםב

  לק משעות העבודה.העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כח
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  . איסור עבודת לילה [תיקון: תשנ"ה] .24 

  (א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 

ת שבין שעו 12רק זמן של פ - ם, חל עליה11 1949-ה, התש"טוד חובעיר שחוק לימד וצלה", לגבי ילה, "לי(ב) בסעיף ז

ובין  22:00שעות שבין  10 נו חל עליו, פרק זמן של, אי1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  20:00

06:00.  

  עי. ר מקצועובד בבית ספהוא ף זה, גם אם ין סעי(ב) רואים נער כמועבד, לענ 1(ג) על אף האמור בסעיף  

  

  , תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח] [תיקון: תשכ"ג, תשל"ג . היתר עבודת לילה25

  דים במשמרות. במקום שבו עוב 23.00עה (א)   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד ש

רי השעה ם אחהעבדת צעיר גלהתיר )     ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה 1(ב) (

ה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת אשר עבודת הצעיר נחוצכום שבו עובדים במשמרות או , במק23:00

  וחתו של הצעיר. השר תנאים לשמירת בריאותו ורו

 ה ניתן) יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותי1תוקפו של היתר לפי פסקה ()   2(

  היתר. אחר שנקבע ב מועדההיתר, או ב

  אחת מאלה:  כל -ה על שעת חירום" ט)   בסעיף קטן זה, "החל3(

  ; 1951-נות האזרחית, התשי"אג לחוק ההתגונ9(א)   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 

   ;2008-ים, התשס"חהמילואלחוק שירות  8(ב)   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 

   1971-סח חדש], התשל"אב לפקודת המשטרה [נו90ירוע אסון המוני לפי סעיף ה על א(ג)   הכרז

וא להתיר, התרת שעה, את העבדתו קצועית של צעיר, רשאי ה(ג)   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המ

  בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 

 10נער שמלאו לו  התיר, התרת שעה, העבדתו שלהוא ל האמנות, רשאימען י לעשות כן לה שרצו(ד)   סבור שר העבוד

  חותו המוסרית של הנער. , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפת24.00עד שעה  שנים

משמרות בדים בבחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עו 24.00(ה)   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

בעבודה חקלאית עונתית  05.00עבדת צעיר משעה הכן רשאי שר העבודה להתיר  ם זאת;וחדים מצדיקים מיותנאי

  שבה מקדימים להתחיל בעבודה.



  

54 
 

  ויתור על זכות עיכבון סמךמ  – 3.9נספח 

  
  לכבוד

  מעיינות השרון בע"מ/בע"מתל מונד החברה הכלכלית לפיתוח 

  
  א.ג.נ.,

  
  ות עכבוןעל זכ ויתורהנדון: 

  
  
), כקבלן בלן""הק (להלן: __________________להתקשר עם הקבלן  מבקשיםחתומים מטה, נו הא

  ).דות""העבו (להלן:בתל מונד  'א182במתחם תב"ע  פיתוח ותשתיות משנה, לצורך ביצוע עבודות
  

ור המוקדם באישידוע לנו, כי על פי החוזה שביניכם לבין הקבלן, אין הוא רשאי להתקשר עמנו אלא 
ת הנדסה בנאיות ישום קבלנים לעבודורהננו קבלנים רשומים לפי חוק כי  חר שהוכח לכםולא שלכם

 עבודות בהיקףסיון מוכח בתחומנו לינ למקצוע ולהיקף נשוא העבודות, וכן הננו בעלי -1969 תשכ"ט
  בנושאים אלה. םהרלוונטייובמורכבות של פרויקט זה. רצופים בזה המסמכים 

  
  י משנה מטעמנו.נצמנו, ולא נעסיק בביצוען קבלת בעצע את העבודוי נבמצהירים בזה, כננו ה
  

, וזכות עכבון מסוג כלשה ד הננו מצהירים כלפיכם כי הננו מוותרים בזה במפורש ובאופן מוחלט, על כלעו
  .הםעלי של אלה ובכל הנמצאחלק כלשהו בדרך/ בכל  /במבניםבמקום/ אם יש או תהיה לנו זכות כזו, 

  
  

   
  
  כבוד רב,ב               

  
  
____________________        _____________________  
        חתימת קבלן המשנה                ימת הקבלן הראשיחת   

                      
  ____________________חתימה :        ין להעסקת קבלן המשנה: אישור המזמ

  
  ____________________תאריך:                
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  ופין הסבמסגרת החשבועות אישור העדר תבי - 03.1נספח 

  
  

  1/19 מס'פומבי מכוח מכרז  בתל מונד 'א182במתחם תב"ע  ותשתית עבודות פיתוחהנדון:   
  

  

מוסמך  _________________הנושא ת.ז. מס'  _________________אני החתום מטה מר  .1

ון הסופי והיעדר שב(להלן: "הקבלן") על הח _________________עפ"י דין לחתום בשם 

מעיינות  / "מבע תל מונדפיתוח לשחתם הקבלן עם החברה הכלכלית  כםעות בקשר להסהתבי

 בתל מונד 'א182מתחם תב"ע בעבודות פיתוח ותשתית ") לביצוע  החברה(להלן: "  השרון בע"מ

  .1/19 מס'(משותף) מכוח מכרז פומבי 

  

של כל ופי וזאת לסילוק מלא וס, החברהש"ח מן  ___________הננו מאשרים קבלת סך  .2

  כוחו נעשתה.ה ו/או להסכם מדים מכל מין וסוג שהוא, בקשר לעבוהתשלומ

  

ל דה,  כועלים בשמו בביצוע העבוהנני מאשר כי אין ולא יהיו לקבלן/ו/או למי מטעמו, לרבות כל הפ .3

כנגד שלוחיה ו/או החברה או דרישות מסוג כלשהו ללא יוצא מן הכלל כנגד /טענות ו/או תביעות ו

אנו מוותרים על כספים כלשהם,  דואם מגיעים ו/או יגיעו לנו בעתי ה ו/או להסכםעבודבקשר ל

  קבלתם בעצם חתימתנו על אישור זה.

  

      

  
  ._____________שנה  ___________ בחודש __________היום  ולראיה באנו על החתום

  
  
  
  
  
  

             __________________________  
  קבלןחתימה וחותמת ה                    
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  )גמרסיום (נוסח של תעודת   - 3.11נספח  
  

  לכבוד :
  

_________________  
_________________  
_________________  

  
  ג.א.נ  .

  
  ודת סיום הנדון : תע

  
  

בע"מ (להלן: "החברה")  ובין   תל מונדלפיתוח ם שבין החברה הכלכלית בהתאם להסכ
: "ההסכם") ובתוקף סמכותי בינכם  (להלן)  למ  (להלן: "התאגיד"מעיינות השרון  בע"

יני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בצו התחלת עבודה המתייחס פ"י  ההסכם, הרעכמנהל 
ה והושלמה בתאריך ___________ , , בוצע 1/19בהסכם מס'  לעבודות  המפורטות

  בהתאם להסכם.
  
  

  ___________________הערות :  ___________________________
                _______________________________________________  

                 ________________________________________________  
                _______________________________________________  

                 ________________________________________________  
                _______________________________________________  

                 ________________________________________________  
                _______________________________________________  

                 ________________________________________________  
  
  

  ד רב,בכבו
  

__________________________  
  

  את חתימת המנהל  על תעודת סיום זו  .אנו מאשרים 
  

  ע"מ  במנכ"ל  מעיינות השרון   בע"מ                 דתל מונמנכ"ל  החברה הכלכלית  לפיתוח 
  
  

 ------------------------------ ------------------                       ------------ -------------- ------  
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 בע"מ תל מונדהחברה הכלכלית לפיתוח  לטובתת פיצויים מוסכמים טבל  -  3.12   נספח
 בע"מ יינות השרוןו/או לתאגיד מע

  
  סכום הפיצוי  תיאור הפגם/הפרה  מס'

  ל מקרה.ח לכש" 500  או המפקח ./אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד שנקבע ע"י המזמין ו   .1

  ש"ח לכל מקרה/יום. 1,500  שנקבע לכך. בתוך פרק הזמן הביצוע עבודה על פי תוכניות עבוד אי   .2

3.   
פורטו במפורש שלא או  נציג  התאגיד /אי ציות להוראות המנהל ו/או המפקח ו

  . זה לעיל ולהלן 3.12במסגרת נספח 
  ש"ח לכל מקרה. 2,000

  ל ליקוי/יום.ח לכש" 1,000  בטיחותי. אי תיקון ליקוי   .4

  ש"ח לכל יום. 2,500  ה/היתר. דביצוע עבודה ללא צו התחלת עבו   .5

  ש"ח לכל יום. 2,500  ביצוע עבודה ללא אישור משטרה.   .6

  ש"ח למקרה. 1,500  ור משטרה.סדרי תנועה בניגוד לאישהצבת ה   .7

  .ש"ח לכל מקרה 500  אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית.   .8

  לכל יום.ש"ח  500  דה.עבו אי שימוש ביומן   .9

  כל מקרה.ש"ח ל 1,500  ר.וחסימת כבישים ללא איש .10

  שימוש במים ללא שעון. .11

+  ש"ח לכל מקרה 2,000

אומדן מהנדס לצריכת 

  .המים

  ש"ח לכל יום. 1,000  רגל חסרים ו/או לא תקינים.מעברים להולכי  .12

  יום.קרה/ש"ח לכל מ 500  כה. ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדר .13

14. 
הבהבים, מחסומים, תאורה, פנסים מ י בטיחות חסרים: תמרורים, גידור,אביזר

  שילוט להכוונת הולכי רגל וכיוצ"ב.
  ש"ח לכל מקרה/יום 1,000

  מסירת העבודות ו/או בתקופת הבדק בהתאם ללו"ז שנקבע. אי ביצוע תיקון לאחר .15

ממחיר  15%פיצוי בשווי 

דרש, מעבר התיקון הנ

  לעלות.

  מקרה. ש"ח לכל 500  ם.יהמנהל / המפקח בקשר לאספקת חומר ציות להוראותאי  .16

  .אי פינוי ציוד, מכשירים, חומרים וחפצים מהאתר בסיום ביצוע העבודות .17
ש"ח לכל יום  1,000

  חור/מקרהאי

  ש"ח למקרה/יום.  1,000  אי פינוי פסולת מהאתר בגמר יום העבודה. .18

19. 
ם פסולים, או סילוק כל חלק לסילוק חומריקשר אחר הוראות המנהל באי מילוי 

  ם פסולים.ה שהוקם בחומרידמהעבו
  ש"ח לכל מקרה/יום. 500

  יום איחור . 1-ש"ח ל 5,000  צוע )  ( יום איחור לכל שלב ביאיחור במסירת העבודות המהוות שלב ביצוע  .20

  איחור בהשלמת אבן דרך בהתאם ללוח הזמנים. .21
ש"ח לכל יום איחור  5,000

  אבן דרך.לכל 
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  סכום הפיצוי  תיאור הפגם/הפרה  מס'

  ש"ח לכל יום עיכוב. 5,000  לתשתית ציבורית. אי תיקון נזק .22

  רה.ש"ח למק 1,000  בטיחות. אי ביצוע הוראות המנהל בעניין .23

24. 
הפרת כל הוראה אחרת מהוראות מסמכי המכרז לרבות החוזה והמפרטים שלא 

  בטבלה זו צוינה במפורש
  הלמקר₪  1,000
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דות, לרבות פירוט מועדים צוע מכלול העבוילבכללי עקרוני לוח זמנים   - 143.נספח 
 ( לו"ז מפורט לא מצורף ).  להשלמת אבני דרך

  
  
  
  

      
משך ביצוע מוערך 

 לפעילות
משך השלמת העבודות מצה"ע 
  רלוונטי לשלב מצטבר (חודשים)

 1 1 התארגנות 1  שלב א'
 3.5 2.5 עבודות עפר 2  
 5 2 גדרות סמוכים לשצפיםביצוע  3  
 7 3 וע מע' ביובצבי 4  
 9 3 ביצוע מע' ניקוז 5  
 10 1.5 ביצוע מע' מים 6  

  7 
ביצוע מע' תאורת חוץ ,פילרים 

 11 1.5 ותקשורת
 11.5 1 ביצוע אספלט זמני 8  
 12 0.5 מסירת שלב א' 9  

         שלב ב'
 1 0.5 התארגנות  1  
 5 4.5 פיתוח בכבישיםיצוע עבודות ב 2  
 7 3 צפי"ם בודות פיתוח בשעביצוע  3  

  4 
עבודות גינון,השקייה,תמרור 

 8 2 וצביעה

  5 
התקנת מתקני משחק וריהוט 

 10 1 גן
 12 1 השלמת עבודות ומסירה סופית 6  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


