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 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

 

עבודות נשוא חוזה זה, הנדרשים בקשר עם העל הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  .1
אחריות מקצועית וחבות  יביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 
לכל פעילות  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןהמוצר על הקבלן להחזיק 

 .אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו

( פרק א' העבודותאישור ביטוחי הקבלן ) 1ב' פח ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנס .2
להלן, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמין, העירייה, 

ו, וכן כלפי כל ו/או מטעמהמזמין  של וו/או כל אדם אחר הבא בשממנהליהם, עובדיהם 
ד שהאמור בדבר הוויתור , ובלבהקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות

 זדון.בעל זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן )כפופות על פי העניין לסעיף  .3
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

כאמור הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  פוליסות ביטוחי האחריות .4
ו/או מנהל ו/או  המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםלשפות את  וורחבי

בגין ט ו/או המפקח( יק)למעט אחריותם המקצועית של מנהל הפרומפקח העבודות מטעמם 
הכול  –ו/או קבלני משנה מטעמו  למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם  שתוטלאחריות 

 (.1נספח ב' כמפורט באישור ביטוחי הקבלן )

המזמין ו/או כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .5
רכוש המבוטח או שיכול היה להיות מבוטח על פי פרק א' שבו פועל הקבלן, למעט  העירייה

אותו חלק של רכוש שבו פועל ביטוחי הקבלן ולמעט לנספח אישור  1"העבודות" בסעיף 
הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין של הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית והקבלן 

. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או ביטוח זה
 וש צד שלישי. רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכ

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי  .6
הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. 
בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 

הוויתור כאמור מוסכם בזה כי רייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, אולם המזמין ו/או העי
 .לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

הקבלן  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב .7
על כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  (1)נספח ב' את אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןימציא ל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום  מקורי(.ה ונוסחבדי חברת הביטוח )י
 כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

מועד מ, לא יאוחר מזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .8
צהרה החוזה זה, מכתב  שואחתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נ

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח לפטור מאחריות 
צורף המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "לנזקים  העבודות מטעמם
 ., כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן)בנוסחו המקורי( 2ב' כנספח לחוזה זה ומסומן 

מועד מ, לא יאוחר המזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי נוסף וב .9
חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים 



 3ב' כנספח מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 .ל ידי הקבלןכשהוא חתום כדין ע  )בנוסחו המקורי(,

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  .11
חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי 
בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם 

 (.1נספח ב' הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )לתנאים ולסכומים 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או העירייה  .11
בגין מעשה או מחדל  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

ל ידי קבלני המשנה, והוא בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו ע
יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין 

נזק  ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. כאמור מכוסה

הקבלן אשר נערכות  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן .12
 1בנספח ב'  לרבות האמורלביטוחי הקבלן(  מיוחדיםבנספח ב' זה )תנאים כמפורט 

עשותה על ידי המבטח פעולה אשר יידרש ל ולעשות כללעיל ולהלן  )אישור ביטוחי הקבלן(
המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח ו/או על ידי 

כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות העבודות מטעמם 
המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או לתביעה של  והצטרפות
 ם., על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידודות מטעמםמפקח העב

על פי בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ .13
לביטוחי  מיוחדיםבנספח ב' זה )תנאים איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם למפורט 

מתחייב הקבלן לעיל ולהלן,  )אישור ביטוחי הקבלן( 1בנספח ב'  לרבות האמורהקבלן( 
לפנות באופן מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת 
הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג 

 .חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב  נוסף לאמורב .14
מתחייב לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלקדמותו מיד לאחר קרות 

עביר אל מתחייב לה והמזמיןבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו לשאת 
בלבד. למען הסר ספק הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה 

 מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
לקבלן כל תשלום חייבים  יהיולא  ו/או העירייה המזמיןוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית( 

 .לכיסוי ההוצאות כאמור

על פי ולי הביטוח נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמב .15
, אלא ישירות למזמיןפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו פרק א' ב

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה מוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח.  הורהאם 
לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, 

תשלום  מהמזמין, או שטרם קיבל מטעם המזמין המפקחמנהל העבודה ו/או  לשביעות רצון
על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  המזמיןעבור העבודה שניזוקה , מתחייב  

 לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.ישירות 

המפורטות  פוליסותבקרות אירוע המחיל איזו מהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16
לרבות המפורטים  לעיל, לפרק ה' )אחריות וביטוח( בחוזה )ביטוחי הקבלן( 19בסעיף 

. הקבלן למזמיןיודיע הקבלן על כך בכתב ( להלן, אישור ביטוחי הקבלן) 1בנספח ב' 
בכל הדרוש /או מי מטעמם ו המזמין ו/או העירייה ו/אועם המבטח  לשתף פעולהמתחייב 

ו/או מי  המזמין ו/או העירייהת יועל פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו למימוש זכויות
 .םבעצמלנהל המשא ומתן מטעמם 



מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ .17
הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת 

 מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.ו/או  מיןמזהביטוח ו/או ה

המזמין ו/או פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .18
, יהא ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהעירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

ו/או  םעובדיהלו/או  םמנהליהל ו/או  לעירייהלמזמין ו/או הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו 
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או  מפקח העבודות מטעמם,למנהל ו/או ל

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.  הםטענות, כספיות או אחרות, כלפי

בדבר עלות  המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמול מחלוקת בין הקבלן לבין כ .19
ת אים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק תיקון נזקים מבוטח

 . הנזקים מטעם חברת הביטוח

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או  .21
באופן מלא  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של בגין כל נזק אשר 
מנהליו ו/או העובדים המועסקים ו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי 

 על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

 -נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .21
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  מין ו/או העירייההמזידי 

 59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף המזמין ו/או העירייהבדבר שיתוף ביטוחי 
המזמין ו/או כלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 

 יהם.כלפי מבטחו העירייה

( יכללו תנאי מפורש 1נספח ב' י הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )ביטוח .22
במשך את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או על פיו המבטח

תישלח , אלא אם כן "(תקופת הביטוחביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "תקופת 
יום מראש על כוונתו לעשות  (60שישים )ם, למזמין, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשו

המזמין ו/או שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  זאת.
אם לא  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם העירייה
 .ההודעה משלוח ממועדהימים  (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחה

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות  לקבלן למזמיןבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .23
לעיל, מתחייב הקבלן  22בסעיף מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

לפני מועד  לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש,
 .לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעילהצמצום או השינוי 

 המזמין ו/או העירייההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .24
בגין נזק שהוא זכאי  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם
)פרק א'  1לפי סעיף לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו 

איזו או הפרת תנאי מתנאי (, ו/1נספח ב' ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )
ות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את הפוליסמ

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  המזמין ו/או העירייה
אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,.  מטעמם מכל

 .אדם שגרם לנזק בזדון שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת ובלבד

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה  .25
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  ייההמזמין ו/או העירזה בדבר פטור מאחריות כלפי 

( 25מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה )
מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא 

 מטעמו.

נויים, כדי להטיל מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשי .26
ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר  המזמין ו/או העירייהאחריות כלשהי על 



של הקבלן על פי חוזה  והתאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי
 זה או על פי כל דין.

לחזור  הקבלן( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ .27
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל 7בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.תקופת ביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי  "עריכת ביטוחי הקבלןאת "אישור קבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצה .28
והצהרות חתומות על ידי  ,27  -ו 7מבטחי הקבלן )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 9 -ו 8בסעיפים  כאמורהקבלן, 
את למנוע מן הקבלן  עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין יהיה רשאי

וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין  נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע תחילת ו/או המשך 
 ו/או לעירייה עפ"י החוזה או הדין.

( ו/או 1נספח ב' מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ) .29
ביטוחי הקבלן למוסכם, בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של 

טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל 
 ו/או על מי מהבאים מטעמם. המזמין ו/או העירייהאחריות כלשהי על 

לעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .31
, על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן עללא תגרע מאחריותו של  /או יותפגע בהתחייבויות לא

לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב 
ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעילקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת בשל אי הצגת האישורים במועד.  לאתר רכוש ו/או ציוד
הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן 

 .בהתאם לחוזה זה

)פרק א' ביטוח  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .31
שישקף תמיד את  , מעת לעת, כדי(1נספח ב' ) העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן

בקשר עם  יםהמבוטח השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומריםמלוא 
 חוזה זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  .32
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית 

הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי המוטלת על 
הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא 

ו/או  המזמין ו/או העירייהיהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
ל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכ

 האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמו ו/או המזמין  .33
על על ידי המזמין והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  הקבלן כאמור לעיל

 כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו. ות הקבלןמנת להתאימם להתחייבוי

ביחס לאישורי מי מטעמו ו/או מזמין קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה .34
ו/או פוליסות  כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו והבטוח וזכות

 בכל הקשורל אחריות שהיא כל חובה וכ המזמין ו/או על מי מטעמו, אינה מטילה על הקבלן
ואין בה כדי  של ביטוחי הקבלן כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםלביטוחים 
 ונשוא כל דין. שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבותלגרוע מכל 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .35
ם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף במלואם ובמועד

ה, לדאוג ולוודא אישורים על תשלומי הפרמי המזמין בכתב,לבקשת  ,להמציאהביטוחים ו
כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או 

 התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.



 

ו/או אי  הפרהכי בביטוחי הקבלן לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע נוסף לאמור ב .36
מנהליו ו/או ת הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסקיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל  המזמין ו/או העירייהבזכויות  יפגעולא  עובדיו
 יטוחים אלו.ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי ב

במלואם או לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .37
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, אך לא חייב, יהא המזמין רשאי, בחלקם

תחתיו ולשלם את )בהתאם להחלטתו הבלעדית( במלואם או בחלקם לערוך את הביטוחים 
 14וח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן דמי הביט

ו/או ומבלי לפגוע בזכויות המזמין ו/או העירייה שהמזמין כל סכום יום מראש ובכתב. 
 ממי מהםעל פי סעיף זה, המזמין  יהא רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע העירייה 

 רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה 

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב בנו .38
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות 

גוע הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפ ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
נשוא חוזה זה, שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ובכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ו
 .החוקים הנ"ל שעל פי

 ללמלא אחר כ הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .39
וכל פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות  דרישות

אך מבלי לפגוע בכלליות  הנ"ל, ובעיקר, יםהצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה  א חוזההאמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשו

לנהוג  מורשיםזה,  חוזהתקופת  או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כלשיועסקו באופן מקרי 
 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה. הנ"ל יםעל פי החוקברכב מנועי 

לקיים את כל הוראות הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  .41
הוראות מכבי האש ו/או כל רשות  החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל

 .העבודותביצוע אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .41
ו/או הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי 

לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים יצוי פ
 .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק. המתאימים

ו/או מנהל ו/או  המזמין ו/או העירייההקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות  .42
הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או  מפקח העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל

לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי 
 טבע.

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר  .43
 ביצוע העבודות.

י בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כ .44
מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם 
מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי 

אל  להעביר יםמתחייבהעירייה ו, הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין
 הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

הביטוח בגין הביטוחים  דמילמען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום  .45
"ביטוח על ידי הקבלן בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח"  19הנערכים על פי האמור בסעיף 

( חי הקבלןלביטו מיוחדיםתנאים זה )ב' רבות המפורטים נספח ל "חוזהמסמך ג' "נוסח הל
( לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או אישור ביטוחי הקבלן) 1ונספח ב' 



תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל 
 ו/או על מי מטעמם. המזמין ו/או העירייהמקרה לא על 

( בקשר לביטוח לביטוחי הקבלן יוחדיםמתנאים זה ) ב'מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח  .46
אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים 

 באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .47
זה ב'  נספחעל פי תנאי  םזכאיהמזמין ו/או העירייה כל סכום לו י לעכב המזמין יהיה רשא

מהתמורה )אישור ביטוחי הקבלן(,  1לרבות המפורט בנספח ב' ( תנאים מיוחדים לביטוח)
ובתנאי שהודיע על כך לקבלן,  זה חוזההקבלן בקשר עם ההתקשרות נשוא דת לזכות מוהע

 .)שבעה( ימים מראש 7בכתב, 

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב ו/או העירייה ל המזמין מוסכם בזה ע
יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי  העירייה,ו התביעה בהתאם למוסכם על ידי המזמין,

)באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, ו/או לעירייה הוצאות שנגרמו למזמין 
 כאמור.

תנאים כלליים זה )ב' בזה כי הפרת הוראות נספח  מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר .48
 , כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. לביטוחי הקבלן(
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 _______________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

 חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה  ___________________אנו 
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 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1
 

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 .מזמין ו/או העירייההקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או ה שם המבוטח: 

תנאי הכיסוי  
 הביטוחי:

כיסוי הניתן על פי נוסח הינו בהתאם ליסוי מוסכם בזה כי היקף הכ
 ."______"ביט מהדורה  -הפוליסה הידוע כ 

 חוזהכל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה ביטוח :פרק א' העבודות 
כולל בין שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, 

ומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או לציוד קל, כלי עזר, ח יםנזק היתר
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין 
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, 

 .למשך כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .יצה, גניבה ושוד, בתוקףאובדן או נזק בגין סיכוני פר  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך   .2 
 .ש"ח לפריט 21,111ש"ח ולא מעל  151,111ביצוע העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 251,111או משווי העבודות  11%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
 .מביניהם

או משווי העבודות  11%של וך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות רכוש סמ  .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 251,111

הגבוה  ש"ח 151,111או  מגובה הנזק 11%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 
 מביניהם.



משווי העבודות או  11%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 151,111

משווי  11% שלנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 151,111או העבודות 

 .נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12מורחבת של  חודש ותקופת תחזוקה 12ל רגילה ש תקופת תחזוקה  .11 

בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של הוצאות   .11 
 .ש"ח 151,111

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו  
 שלמם ישירות לקבלן. , אלא אם הורה למבטח בכתב למזמיןישירות ל

מזמין ו/או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי ה 
ובלבד שהאמור  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה םו/או מנהליה העירייה

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 

ק ב' צד פר 
 :שלישי

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן 
קבלנים וקבלני אחריותו של הקבלן בגין וכלפי ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 

משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל 
לאובדן, פגיעה או  או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמוו/מעשה 

נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות 
ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההאמור לרבות פגיעה או נזק ל

 .םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םעובדיה

 לאירוע( חדש יישראל שקל מיליון עשרה: במילים) ח"ש 11,111,111 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

: אש, -פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, 
חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, 

, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, מקרי ובלתי צפוי תאונתיזיהום 
פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל 
או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין 
 אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'ביטוחי לפרק הכיסוי ה 

שהינו כלי רכב מנועי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
 1,111,111בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחוכהגדרתו בפקודת התעבורה 

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו  ם על ידי רכבחבות בגין נזק רכוש שנגר .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות  651,111 , מוגבל עד לסך המידית

 .האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  251,111יים בגבול אחריות של למתקנים ו/או כבלים תת קרקע תוצאתינזק  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  511,111רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

רכוש שבוטח   מזמין ו/או העירייההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
אותו חלק פרק א' "העבודות", ולמעט  או שיכול היה להיות מבוטח על פי

של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, 
 .ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן   
 ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.



   

ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
"( יחידי המבוטח)להלן: " םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םעובדיה

ו/או מי מטעמו למעשי ו/או מחדלי הקבלן על מי מהם  שתוטלבגין אחריות 
לבת לפיו נערך וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולרבות קבלנים וקבלני משנה 

 .הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  אחריותו שלחבות מעבידים בגין  ביטוח
, כלפי כל 1981חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

וע העבודות לרבות העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצ
, בגין ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיה/או קבלנים, קבלני משנה ו

מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : 
עקב ותוך כדי  הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו "מקרה ביטוח"( 
 .ביצוע עבודתם

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ח ש" 21,111,111 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
הקבלן היה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

קת בני נוער המועסקים , פיתיונות ורעלים וכן בדבר העס(ייחשב כמעבידם
 .על פי החוק

ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהאת ה כסותלביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
, לעניין קרות ונקבעהיה  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םעובדיה

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי נ, כי מי מהם כלשהו מקרה ביטוח
 די הקבלן. מהעובדים המועסקים על י

 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית: .2
 

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 
 

הקבלן על פי דין בשל תביעה  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה  ת חובה מקצועיתבגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או אובדן ו/או במשך תקופת הביטוח, בגין 
של במעשה או מחדל רשלני שמקורם לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

מבלי ושבנדון,  חוזהבגין העבודות בקשר עם ההקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו 
ו/או  מזמין ו/או העירייהלאו נזק  לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה

 .םיהלעובד/או ו םיהמנהלל

 תקופתל ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים)ש"ח  2,111,111 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלבגין אחריות אשר  םעובדיה

וזאת מבלי לגרוע מביטוח  וו/או עובדי ורשלני מצד הקבלן ו/או מנהלי
  .םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההחבות הקבלן כלפי 

אובדן שימוש, מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, כמו כן מכוסה ה ביטוחאיחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקר

חבות ו אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
 הקבלן. עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  2.3  
 . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6הביטוח תקופת גילוי של כסה פוליסת מכמו כן  2.4  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

  שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. כיסוי מקביל

 ____________________ . פוליסה מס' מוצר:ה חבות .3

 יכים נכללים()שני התאר ____________ ועד ליום ______ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 



, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת 1981פגומים, התש"ם 
הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות 

, לכל אדם החוזה )להלן: "המוצר"(עם בקשר  ידי הקבלן ו/או מי מטעמועל 
 מזמין ו/או העירייהו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ל

 .םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה םו/או מנהליה

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים) ש"ח 2,111,111 גבולות האחריות : 

ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 ם מיוחדים:תנאי 
וזאת מבלי  מוצרהעל מי מהם עקב  תוטלבגין אחריות אשר  םעובדיה

 םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההלגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
 .םו/או עובדיה

לת בין היתר מועד תחולה מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כול 3.2  
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוכיסוי מקביל 

בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות  מוסכם תנאי מיוחד: .4
 .המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .5
 העירייהמזמין ו/או ידי ה-אשר נערך על ביטוחקודמים לכל ראשוניים ו

בדבר שיתוף ו/או תביעה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 
  כאמוראו זכות ו/, לרבות כל טענה מזמין ו/או העירייהביטוחי ה
 תלרבות כל טענו 1981 -ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59בסעיף 

 .םוכלפי מבטחיה מזמין ו/או העירייה"ביטוח כפל" כלפי ה

וגם או לא ל לא יבוטלו "שרים בזאת כי הביטוחים הנכמו כן, הננו מא 5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם ישונו לרעה
יום מראש וכי )שישים(  61הודעה כתובה בדואר רשום  מזמיןתישלח ל

שכאלו לגבי המזמין ו/או  לשינוי לרעהו/או  ללא יהיה תוקף לביטו
בכתב הודעה  מזמיןה לידי האם לא נשלחו/או מנהליהם העירייה 
 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים(  61ובטרם חלוף  לעיל כאמור

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.3  
מזמין וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על ה

או מנהל לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/ םו/או מי מטעמ ו/או העירייה
 . ו/או מפקח העבודות מטעמה

תנאי אי קיום בתום לב של ו/או בתום לב הפרה הננו מאשרים בזאת כי  .5.4  
מזמין בזכותם של ה יפגעולעיל, לא  ותהמפורטמתנאי איזו מהפוליסות 

ו/או מנהל ו/או מפקח  םו/או עובדיה םו/או מנהליה ו/או העירייה
 פיצוי על פי ביטוחים אלו.לקבלת שיפוי ו/או  םהעבודות מטעמ

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

 
 בכבוד רב,

 

 תם()תפקיד החו  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 

 

 

 

 

 



 

 " 2מסמך "ב 

 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 
 תאריך : __________

 
 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(  בע"מ )להלן: "חכ"א"(
 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(

 
 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות
 )הלן : "העבודות"( יותעבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקע 8/2017מ/ 'בקשר עם מכרז מס

 

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי 
יוד ו/או מתקנים ו/או רכוש בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל צ

 ים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.משמשאחר ה
 

 אמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:על אף ה

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל  חכ"אהננו פוטרים את  .1
ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל 
אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו 

 ם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.בקשר ע

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל  חכ"אהננו פוטרים את  .2
ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד 

או ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/ חכ"אהמוזכר לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי 
במקרה שכזה כל זאת למעט  עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 ולמעט כנגד חברות שמירה. כלפי מי שגרם לנזק בזדון

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל  חכ"אהננו פוטרים את  .3
ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי 

נו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מטעמ
מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו או לשם פעילותנו באתר 

 העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה  .4
ניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים המועסקים על ידנו, ב

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  חכ"א לשפות את 
מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות 

 הוצאות משפטיות.

ביטוח ציוד חזיק את הפוליסות לנערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או מכאני הנדסי ו/או 

בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם 
 .בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון

אחריות  הרינו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח .6
 1’מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )נספח ב

לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו 
 לביצוע הפרויקט  ועל פי כל דין.  __________ביום 

 
  ולראיה באנו על החתום:

 
 

                



 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 
 3נספח  ב' 

 
  הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

 
 

 תאריך : __________
 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "חכ"א"(

 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(

 א.ג.נ.,

, מותנה נוועל מטעמו/או כל הפ נועל יד חוזהכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,בזאת יםמאשרהננו 
 בקיום הנוהל שלהלן:

פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה  "עבודות בחום"המונח  .1
ורכה, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, 

 או להבות.ו/חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא "האחראי" - )להלן נומנה אחראי מטעמנ ,בצע "עבודות בחום"נככל ש .2
 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע ות לפחמטר  11ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי 
 דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

(, המצויד באמצעי כיבוי "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 וע העבודות בחום.מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצ

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או  .5
 ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך  31על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

על  יםמחויב ווכל תנאי בטיחות נוספים להם הננ תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,רמובה
 יוסיפו על האמור לעיל. חוזהכמוגדר ב נופי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכ

 יקפידו על ביצוע נוהל זה.נו מטעמו/או קבלני משנה לכך כי קבלנים  יםלוודא וערב יםהנני מתחייב

  

  החתום ולראיה באנו על

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 

 

 
 
 
 
 



 
 

  8/2017מ/מכרז  
 

 עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות לביצוע
 

 "המפרט הכללי"
 
 
 
 

המפרט הכללי לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" )הספר הכחול( בהוצאת 
במהדורתו  ,טחון, משרד הבינוי והשיכון ואחריםיבמשרדית המשותפת למשרד הן הועדה הבי
ובפרט הפרקים הבאים והפרקים  ,("המפרט הכללי")להלן במועד חתימת החוזה האחרונה 

 הקשורים אליהם:
 
 מוקדמות -מפרט כללי  -  11
 מפרט כללי לעבודות פירוק, הריסה, עבודות עפר -  11
 מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר - 12
 רט כללי לעבודות בנייהמפ - 14
 מפרט כללי לעבודות איטום - 15
 מפרט כללי לנגרות אומן ולמסגרות פלדה- 16
 מפרט כללי למתקני תברואה - 17
 מפרט כללי לעבודות חשמל - 18
 מפרט כללי לעבודות אבן - 14
 תשתיות תקשורת - 18
 מסגרות חרש - 19
 מפרט כללי לעבודות פיתוח האתר - 41
 לי לעבודות השקייה וגינוןמפרט כל - 41
 מפרט כללי לריהוט חוץ - 42
 מפרט כללי לגידור - 44
 משטחי בטון - 51
 מפרט כללי לסלילת כבישים ורחבות - 51
 מפרט כללי לעבודות מים, ביוב ותיעול - 57
 
 
 

אותו ולהוריד אותו באתר המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לר
 :ל משרד הבטחוןהאינטרנט ש

 
http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx 

 
 

בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד 
 הביטחון" הכוונה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.

 
 

 הצהרת הקבלן:
כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה,  הקבלן מצהיר בזה

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

 
 
 
 

     תאריך: _____________



 
 

 -מך ה' מס
 )מפרט טכני מיוחד(

 
  עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות לביצוע - 8/2017מ/עבודה  

 מפרט טכני מיוחד
 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 : תאור כללי של העבודות 11.1
עבודות פיתוח שונות לרבות הנחת תשתיות תת יבוצע מסגרת מכרז/חוזה זה, ב א. 

 בתחום השיפוט של אילת.קרקעיות 
 
 :)מקצתן או כולן( העבודות הבאות יבוצעו המכרז סגרתבמ . ב

 ושינויים במתקנים קיימים פרוק ,עבודות הכנה -
 עבודות עפר. -

 עבודות תימוך. -
 עבודות מצעים. -
 עבודות אבני שפה וריצופים. -
 .אספלטעבודות  -
 .תימרור וצביעת כבישיםעבודות  -
 תאורה. ותודבע -

 עבודות גינון, השקיה, נטיעות -

 דרוג נופי, לרבות ריהוט רחוב, פרגולות וכו'.עבודות שי -

 )כולל צנרת לקולחים(עבודות מים  -

 ביוב עבודות  -
 עבודות שונות משלימות. -
סוגי  .הפרוייקטיםמ: לא כל סוגי העבודות המפורטות לעיל יבוצעו בכל אחד הערה

ימסרו לקבלן יחד עם צו התחלת העבודה לאותו פרויקט העבודות לביצוע בפועל בכל 
 .וייקטפר

 פרוייקטיםחלוקת העבודה ל 11.2
שיוקצה פרויקט, לכל   פרויקטים. יחולקו לעבודות תשומת לב הקבלן מוסבת לכך ש

חשבון נפרד.  יגיש הקבלן פרויקטתקציב לביצועו, ינתן "צו התחלת עבודה" נפרד. לכל 
 פרויקטשל אותו  הסופית תחושב ממועד סיומו ומסירתו פרויקטתקופת הבדק לגבי כל 

השונים, ייקבע ע"י החברה בהתחשב בהקצאות פרוייקטים סדר ביצוע ה .ירייהלע
 תקציביות ובצרכים העירוניים.

 לוח זמנים לביצוע 11.3
, יירשם בצוו התחלת העבודה לאותו פרוייקטפרק הזמן להשלמת ביצועו של כל 

    :להלן ויחושבו לפי הכללים האמורים פרוייקט
אשר מיד אחריה יתחיל  ,ל את תקופת ההתארגנות, תכלופרוייקטתקופת הביצוע של כל 

 הזכיין בעבודה. תקופת הביצוע, תחושב כדלקמן:

, מתאריך צו התחלת שבועות 6 -₪  511,111היקפו הכספי המשוער עד פרוייקט של
 .פרוייקטהעבודה לכל 

 שבועות 2תוספת  -₪ מליון  1נוספים או חלק מהם, עד לסך כולל של ₪  251,111לכל 

 שבועות 2תוספת  -₪מליון  2ועד לסך כולל של ₪ מליון  1נוספים, מעל ₪ 511,111לכל 
 שבוע 1תוספת  -₪ מליון  2או חלק מהם, מעל ₪  251,111לכל   
 

שיבוצעו כיחידת בצוע נפרדת  הקמה ו/או שדרוג ככרות בלבד,מודגש כי בפרוייקטים של 
ן עפ"י היקפי הביצוע דלקיל )ולא במסגרת שדרוג של רחוב המסתעף מהכיכר(, פרקי הזמ

 פה במשמרות וכולל עבודה בלילות ובסופי שבוע.ייוקטנו במחצית, מה שמחייב עבודה רצ
 



לוח, כולל שבתות,  ימי 7-ימים קלנדריים רצופים, דהיינו ל  7 –שבוע" מתייחס ל "המונח 
 כו'.ו ,ימי הפסקות עבודה בהוראת העירייה בתקופת החגיםחגים, ימי שבתון, ימי גשם

 
 היקף המפרט 11.4
 

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות, ועל כן  
זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה  אין 
 במפרט זה. הנוסף  

 
 שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים 11.5
 

צוע עבודותיו נשוא מכרז/חוזה זה יעבדו במקום על הקבלן לקחת בחשבון שבמקביל לבי
או מטעם גופים אחרים. הקבלן נדרש לשתף פעולה עם  ,קבלנים אחרים מטעם המזמין

 הקבלנים האחרים ומבלי שתהיה לו עילה לתביעה כספית בגין שיתוף פעולה ותאום זה.
 

 וכתב הכמויותהפרטים התאמת המפרטים  11.6
 

מסמכי המכרז את כל, הנתונים  והאינפורמציה  ת על הקבלן לבדוק מיד עם קבל
מפרט הטכני  במצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, יהמובאים בהם. בכל מקרה שת

 ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
  המפקח וירשמו בתכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת ותערעורים על  המידות שמסומנ

ביומן העבודה החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על 
 סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 

 
 חומרים, ציוד ועבודות 11.7
 

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות  .א
ות התקן הבריטי. הם יתאימו לדריש -לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדרו 

כמו כן, לדגימות אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. 
חומרים אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, 

 וחומרים מתאימים אחרים יובאו במקומם.
אישור המפקח לפני כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון 

התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו 
או בחלקו(. הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג שיאושר ע"י המפקח.
, בכפיפות לדרישות כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות באורח מקצועי נכון

 התקנים הנ"ל ושביעות רצונו המלאה של המפקח.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה 
בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו 

והקבלן אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, 
 ידרש.ימתחיב להמציא אישור כזה, באם 

הן ביחס למקורות החומרים בהם יש  מראש הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח .ב
מוסכם בזה במפורש, כי  ,אולם .בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים

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

 חומרים מתאימים לצרכי העבודה.
, על מסויםעם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר 

אשר בדעתו להשתמש בהם  ,הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים
 ומרים לצרכי בדיקה.ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם הח

 
החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת 

 יה בטיב החומר מן הדגימהיהתאמתם לשימוש בביצוע החוזה הזה, כל סט
המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, 

 על חשבון הקבלן.
 



קבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות הפסקת העבודה תימשך עד שה
 ,המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת

 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. ב' להלן, 11.21כהגדרתה בסעיף 
 

של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י הקבלן ועל אחריותו הבלעדית,  אחסונם .ג
שאושרו ע"י חכ"א. על הקבלן לדאוג על חשבונו לשמירה ולביטוח של  במקומות

 החומרים והכלים.
 

 ע"י הקבלן בשטחבדיקת התנאים   11.8
 

של אותו  על הקבלן לסייר בשטחמסויים  פרוייקטעם קבלת צו התחלת העבודה ל .א
וכל הנתונים האחרים הדרושים להגשת הצעתו   ולוודא שכל תנאי השטח פרוייקט
 לו.  ברורים

 
לפני ובזמן ביצוע  ,אומים הנדרשיםיעל הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע הת .ב

 עבודות. פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.ה
 

 כל נזק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/או למתקנים קיימים באתר .ג
יעות רצונו , יתוקן ללא דיחוי ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשבשאינם מיועדים לפרוק

מאי הכרת תנאי הנובעות  ,המלאה של המפקח. חכ"א לא תכיר בכל תביעות
 .כלשהו

 
 השגחה מטעם הקבלן 11.9
 

של מסמך ג', על הקבלן למלא אחר ההוראות  13בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 
הבאות: בא כוחו של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס 

מספיק,  ןניסיוובעל  ,)חמש( שנים לפחות 5עם ותק מקצועי של  ,ליםהמהנדסים והאדריכ
לדעת חכ"א, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן 

 לאורך כל תקופת הביצוע. ,כל שעות העבודהבמשך יימצא באתר העבודה 
 

 אחריות הקבלן 11.11
 

בביצוע  ןניסיווא מומחה ובעל רואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי ה .א
וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, רשימת  ,עבודות מסוג זה

הן של עבודה זו, וכי הוא בקיא יהכמויות, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למינ
 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

נה ולשלמותם של המתקנים לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקי
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, 
טעות, אי התאמה במידות וכו'. אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא 
יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות 

 הכספית והאחרת.
 

הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל  רואים את .ב
עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות  , אם ייגרמו,יגרמויההפסדים ש

או מפגיעה  בלתי נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים,
התחלת מהעובדה  כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם  בתשתיות אחרות, 

העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת. 
הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או 
חלק ממנה, בין אם תבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו,  או 

' ואשר להם ימסור את ביצוע קבלני משנה ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו
 העבודה או חלק ממנה.

 
הקבלן מתחיב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הקבלנים  .ג

המבצעים בשטח, לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של העבודה ולהחזיר כל חלק 
של המבנה, לאחר השלמת עבודתו במבנה, מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת 

 וכו'. מתקני דרך שונים, ל מדרכותלכבישים, ל, בניניםל סמתייח. האמור עבודתו



 
הקבלן מתחיב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל  .ד

שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע 
ח מצא את הקבלן אחר שהמפק ליקויהעבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל 

, בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום ואחראי ל
 קבלת העבודה. דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.

שינתן לו ע"י המפקח.  ,על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן המתקבל על הדעת
בידי המזמין לבצע את התיקון באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות 

 . , על חשבון הקבלן הזכייןבעצמו או ע"י קבלן אחר
גרמו לו או יהמזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים ש

מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות אותם לנכות 
 שניתנה לו ע"י הקבלן. ,המתאימה

פעילות את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי ההקבלן מתחיב לבצע  .ה
הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולות, על מנת למנוע תקלות  האזרחית

והפרעות מכל סוג שהוא. כן מתחיב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או 
ב ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכ

 מכל הסוגים.
קרקעיים.  -ים ותתיקרקע -הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, על .ו

הקבלן מצהיר, כי כל נזק אשר ייגרם לאותם מבנים ומתקנים עקב פגיעה בהם תוך 
לשביעות רצונו הגמורה של המפקח,  ,כדי ביצוע עבודתו, יתוקן על ידו ועל חשבונו

תשלום הוצאות תיקון לגורמים אחרים ו/או וכי במידה ופגיעה מסוג זה תחייב 
תשלום פיצויים מכל סוג שהוא, ישא הקבלן בדמי אותן הוצאות ו/או אותם 

 פיצויים במלואם.
 

 תנועה על פני כבישים קיימים  11.11
כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק 

בגלגלים פניאומטיים.  יש לוודא שגלגלי  מצוידים וציוד מכני הנדסירכב  באמצעות כלי
אינו מתפזר בזמן  וציוד מכני הנדסי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב

 הנסיעה.
 

 ועבודה ליד מכשולים אחריות למבנים קיימים  11.12
ואשר אינם  באתר ובקרבתו מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים עלהימנעל הקבלן 
מהלך התקין של החיים היום יומיים במקום. ב וכן מכל הפרעהפרוק/הריסה, מיועדים ל

אשר  ,קבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזקה מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על
 הוא יגרום למבנים ולמתקנים קיימים.

לבדוק ולוודא את מקומם של כל המבנים, הגדרות, הקירות  דיתעהבלהקבלן האחריות  על
כניות ובין שאינם מסומנים, ובין שהם מסומנים בת ,קרקעיים-והתתוים העיליים והקו

ולהימנע מכל פגיעה בהם וכן מכל הפרעה למהלך התקין של  יסודותיהםלשמור על שלמות 
הכללי", על הקבלן לתקן  מפרט. מבלי לגרוע מן האמור ב"במקוםיומיים -החיים היום
 מתקנים קיימים. לות, לבניינים, למבנים ויגרם ליסודיכל נזק ש חשבונובהקדם על 

 
ו/או תת  ותליד מתקן, יסוד, מבנה, קיר ו/או מערכות צנרת עילי עבודהמקרה של  בכל

לגילויים, יתמוך וידפן את  םבידיייבצע הקבלן חפירת גישוש  ןאית הצטלבותאו  ותקרקעי
תקינה בהתאם מיוחד ויתמוך אותם וידאג לשלמותם ולהמשך פעולתם ה בדיפוןהחפירה 

 והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר. באתרלהוראות המפקח 
חשבנה ככלולות במחירי היחידה יזה ת סעיף יההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ" כל

כן לא תוכרנה כל תביעות מצד  כמו. בנפרדהשונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן 
 סעיף זה.  בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי דרישות הקבלן

 
 אספקת מים וחשמל  11.13

 ועל חשבונו.  , על אחריותוכל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן
. כל ההוצאות תאגיד המים והביוב עין נטפיםהקבלן יקבל את סידורי המים כמקובל ב

עבור המים יחולו על הקבלן כולל התחברות לקו המים. בכל מקרה של תקלה העלולה 
באספקת המים, יהיה על הקבלן לפתור את אספקת המים בכל דרך אחרת כגון  להיות

 ולא תוכר כל תביעה בנושא זה. ,הובלה במיכליות. כל זאת על חשבונו של הקבלן
 

 אמצעי זהירות 11.14



הקבלן אחראי בלעדית לבטיחות העבודה והעובדים ונקיטת כל אמצעי הזהירות 
 יקווות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרב

 חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. צינורות, הובלת
על הקבלן להקפיד לא להשאיר שום מכשולים בשטח שעלולים לגרום פגיעה בעוברי 

 אורח, לרבות יתדות וברזלי סימון, חוטי סימון למיניהם וכו'.
 
 
 

וש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכ
אלו.  םבענייניביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה 

זהרה כנדרש, כדי להזהיר את אמעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי  הקבלן יתקין,
של תעלות, בורות, ערימות עפר, םהימצאותבשל  םלהיגרהציבור מתאונות העלולות 

 .ות וחבילות של חומרי סלילה וכו'ערמ 
ותמיכות, מעקות, גדרות זמניות,  דיפוניםהקבלן יתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, 
בור מתאונות י, כדי להזהיר את הצשמירהאורות מהבהבים ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות 

 , תעלות, ערמות עפר, פיגומים,בורותהעלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות, 
בכל קטע ושלב יעביר  העבודהערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. לפני תחילת 

והשלטים בהם  התמיכותהקבלן למפקח לאישור רשימה של כל אמצעי הזהירות, הדיפון, 
עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר  מידבכוונתו להשתמש, כולל תכנון הנדסי מלא.  

פירות, לישר את ערמות העפר ולסלק את כל למלא את כל הבורות והח הקבלןחייב 
 צוע העבודה. יכתוצאה מב באתרהמכשולים שנשארו 

ה בתוך החפירות למבנים י, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניבכלל ,משך העבודה כל
בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת  ,העבודהובתוך התעלות באתר 

דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה  כוללוטטויות, החפירה מפני מפולות והתמ
אינן מבוצעות על פי השיפועים  החפירותכניות, ובמיוחד כאשר ולפי המפרטים והת

. למטרה זו יהיה על הקבלן ליסודותהטבעיים, והוראות התקן הישראלי לחפירות 
ודות וכן יועץ זה של העב בסוגלהעסיק, על חשבונו, יועץ קרקע מוסמך הבקי והמנוסה 

 המפקח. יבטיחות שיאושרו מראש ע"
 אשרהקרקע ושל יועץ הבטיחות  יועץטעון חתימתם של  והתימוךכל אמצעי הדיפון  תכנון

האדמה שנחפרה למרחק של  להרחקתהקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לדאוג  ייועסקו ע"
רה. כמו כן, על החפירה, זאת כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפי משפת' מ 2.1לפחות 

, על חשבונו, אמצעי הגנה מירביים לעובדיו בעת ביצוע עבודות להבטיחהקבלן ובאחריותו 
ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתאי הגנה, תמיכות,  החפירהשונות בתוך 
 '.וכדכובעי מגן 

 
עקב אי  ,דם ובעלי חייםגרם לרכוש או לחיי איהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שי              
אשר תופנינה אליו.  ,אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה נקיטת 
 לעומת
 זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח              
 בין התובע או התובעים לבין הקבלן.             
בהסכמת  ,ם הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעותאת הסכומי 
 . כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודהאו פתרון משפטי לסכסוך ביניהם ,שני הצדדים 
לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים ממי שנפגע באתר העבודה, תכוסה              

 ע"י 
 זה. והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא ,ליסת ביטוח מתאימההקבלן בפו             
זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או  סעיףבהוראות  אין    

 . הקבלןאחר העלול להיפגע כתוצאה מעבודתו של  אדםשל כל  
 
אמצעי הזהירות  מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ומלא של ובכלתחילת העבודה  לפני   

את מפקח הבטיחות של משרד העבודה  ,על חשבונו ,הקבלןכמפורט במסמך זה יזמין 
 הנחיותיו. כללקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את 

  
לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, רואים את העלות הכוללת של  אםמקרה, גם  בכל   

ת כמפורט לעיל ככלולים מנקיטת אמצעי זהירו המתחייביםהעבודות, הציוד והחומרים 
 ולא ישולם עבורם בנפרד.  הכמויותבמחירי היחידה השונים שבכתב 

 
ויש חלקם מתוארים לעיל שהנדרשים ו אמצעי הזהירותנקיטת בגין לא ישולם בנפרד    

 .בכתבי הכמויותהשונים  הסעיפים במחירימחירם ככלול  לראות את



 
 ייםהגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמנ 11.15

 
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר במשך כל תקופת 

ע"י מפולות אדמה, שיטפונות,  םלהיגרהביצוע ועד למסירתו למפקח, מפני הנזק העלול 
בכל האמצעים ן המפקח במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לשביעות רצו .רוח, שמש וכו'

חפירת תעלות  או מפני כל מקור מים אחר, כולל ,גשמים הדרושים להגנת האתר מפני
זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות 

 מסירת העבודה. הזמניות לפני
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  
"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ 
אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי, לשביעות רצונו הגמורה של  
 המפקח. 

 
 סמכויות המפקח 11.16

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

 המפרט.
 

רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את  המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא .ב
התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות  

 בהם. בכל מקרה, המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
 

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

 
ה, לקשור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חהקבלן חייב באי .ד

לקבלני משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של 
 הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.

 

המפקח  רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות בינים, ללא  .ה
 י להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבועתוספת מחיר לקבלן. המפקח רשא

והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה יות בביצוע העבודות השונות, עדיפוסדר                       
 בהתאם

 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.                      
 

 אם לדעתו הקבלן חורג , המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא .ו
מדרישות החוזה ו/או הנחיות המפקח, או עם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי 
המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י 
הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי 

 תנאי החוזה.
 

מדי יום ביומו פרטים על מהלך העבודה,  ירשמויהקבלן ינהל יומן עבודה. ביומן  .ז
תאור העבודה, מספר העובדים בשטח, סוגי הכלים המבצעים את העבודה, תוצאות 

הקבלן. צורתו המדויקת של  תהסתייגויושל בדיקות, הוראות המפקח והערות או 
ניהול היומן תקבע ע"י המפקח. הקבלן או בא כוחו חייב לחתום על היומן בכל יום 

שרשם הקבלן ביומן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע  תבהסתייגויון ויום. אי
 הוראות

ואין הן יכולות לשמש כעילה למניעת חתימה ביומן.  ,המפרט, התכניות או המפקח
הוראות המפקח ביומן מחייבות את הקבלן, בין שנכח בעת כתיבתן ובין אם לא, גם 

 אם לא נמסרה לו על כך ולו גם הודעה בע"פ.
 

 לביצוע וכתבי כמויות כניותת 11.17
 

 מסוים, הקבלן יכין תכניות מדידה מפורטות פרוייקטעם קבלת צו התחלת עבודה ל .א
, וימסור אותה למפקח. המפקח פרוייקטשל אותו  1:251בקנ"מ  םקייהמצב ה של



ויחתום  פרוייקטיסמן על גבי תוכנית המדידה את הנחיותיו לביצוע העבודה באותו 
התכנית החתומה ע"י המפקח יכין קבלן כתב כמויות של העבודות  עפ"י על התוכנית.

 הסעיפים ומחיריהם, אשר בכתב הכמויות שבחוזהספריית , על בסיס פרוייקטבאותו 
ע"י המפקח, ישמש  אושר וייחתם. כתב הכמויות הזה, כפי שילאישור המפקח וויגיש

 .ולהתחשבנות בגינן פרוייקטבסיס לביצוע העבודות באותו 
ומהשיפועים  שינוי מהגבהים הקיימים רך כללים אלה לא יהיה בדפרוייקטב      

 .הקיימים
 יםפרוייקטבמבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח יהיה רשאי למסור לקבלן  .ב

מסויימים, תכניות ביצוע מפורטות וכתב כמויות מתאים לבצוע העבודות באותו 
תכנית מדידה וכתב כמויות  יהיה הקבלן פטור מלהכין ,כן המפקח  עשה .פרוייקט

 לאותו מבנה.

שיכללו בסעיף קטן א' לעיל, כל ההוצאות הכרוכות בהכנת תכנית  יםפרוייקטב .ג
יחולו על הקבלן ולא ישולם  וכל הפעולות הנילוות לכך, המדידה וכתב הכמויות

 עבורם בנפרד.

פחות, כל תוכנית שהקבלן יכין על פי חוזה זה, יעביר הקבלן למפקח בשני עותקים ל .ד
 של מסמך ג'. 6על תוכניות אלה לא יחול האמור בסעיף  על חשבון הקבלן.

 
 תכניות "לאחר ביצוע" 11.18

 
במתכונת  מדיה מגנטיתסט העתקות + כין, על חשבונו, על גבי אורגינלים + י הקבלן

FILE.DWG ( "תכניות "לאחר ביצועAS  MADE תכניות אלה .) יסופקו והמדיה המגנטית
י קבלת העבודה על ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י למפקח לפנ

נה את המפלסים המדודים לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח. יהמפקח. התכניות תרא
והמתקנים שהקבלן  תוכמו כן, יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם של כל המערכ

 , הכל לשביעות רצון המפקח.ביצע
ומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, וערוכות במתכונת המקובלת תכניות אלה תהיינה חת

 בעיריית אילת.
 יהיו ע"ח הקבלן  -וכו'  דיה המגנטיתהמדידה, הכנת התכניות והמ -כל העבודה בסעיף זה  
 ולא ישולם עבורן בנפרד.             

 
 רשיונות ואישורים 11.19

 
ך, לחכ"א ולמפקח את כל הרשיונות לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצור 
והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתחיב לטפל בכל הדרוש להשגת  
הנ"ל. הקבלן מתחיב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות  הרשיונות 
 ולא ישולם לו עבורם.של הקבלן הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו  לצורך קבלת 

נת המלה "רשויות" בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, חברת בזק, חברת כוו
הכבלים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, רשויות 

 וכו'.מקרקעי ישראל  , מינהלתאגיד המים והביוב "עין נטפים"הניקוז, 
 

 סדרי עדיפויות 11.21
 

לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, המזמין שומר לעצמו את הזכות  
כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או לתוספת כל  הקטעים בו יבוצעו  וכו'. 
 שהיא. 

 
 מעבדה ותיעודת יקודב 11.21

 
 פרוגרמת בדיקות .א

בדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן ע"י המפקח ותימסר 
ילת עבודותיו. פרוגרמה זו לא תפחת מההנחיות לבדיקות במפרט לקבלן בתח

לקבלן, תחול פרוגרמת הבדיקות של פרוגרמת בדיקות לא מסר המפקח  הכללי.
 משרד הבינוי והשיכון.

 

 מוסמכתמאושרת ו/או התקשרות למעבדה  .ב
מוסמכת ו/או  הקבלן יתקשר עם מעבדה ,עם קבלת צו התחלת עבודה ראשון

 לשם ביצוע בדיקות השדה הדרושותק )להלן "המעבדה"( מאושרת על פי חו



בהשגחה ובפיקוח מפקח המעבדה, ויעסיק  ה,שיבוצעו על יד ובדיקות מקור,
טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המפקח. 

 , לרבותבכל הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות במפרט מצוידתהמעבדה תהיה 
 רכב.

את פעולתה מיד עם התחלת פעולת הקבלן בשטח ותסיים את  המעבדה תחל
, ובמידת הצורך תמשיך תפקידה עם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה
 ותפעל לעריכת הבדיקות הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.

 
 העברת ממצאי הבדיקות ישירות למפקח    ג.       
, הקבלן יודיע למעבדה בכתב, עם העתק קבלת צו התחלת עבודה הראשוןמיד עם             

בכל המבנים  המעבדה להעביר את כל תוצאות הבדיקות למפקח ולחברה שעל 
  ישירות למפקח, עם העתק לקבלן. שהקבלן יבצע בחוזה זה,

 תפקידי המעבדה .ד
 .)"בדיקות מקור", או "בדיקות מוצר"( . בדיקות מוקדמות של טיב החומרים1
 חומרים.. בדיקות שוטפות לטיב ה2
 . בדיקות לטיב המלאכה.3
 . בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.4
 . סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.5
 וכו'. ןאת מקום הבדיקות, תאריך ביצוע שמפרט, בין היתר,  ,. ניהול יומן מעבדה6

 
באתר. יודגש, כמות הבדיקות וסוג הבדיקות יהיו לפי שיקולו הבלעדי של המפקח             

 שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אביזר גם אם המוצר הוא בעל תו תקן.
 
 כפיפות המעבדה .ה

ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח,  ,המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד            
 והעתק מהן לקבלן.

 
 שכר המעבדה .ו

 41בלן, בכפיפות  לאמור  בסעיפים  דמי בדיקות, החומרים  והמלאכות  חלים על הק             
 ( של מסמך ג' )נוסח החוזה(.7) 41 -( ו 6)

 
 כובים עקב בדיקות המעבדהיע .ז

גרם בעבודה ובגמירתה יהעלולים לה ,כוביםיעל הקבלן להביא בחשבון את כל הע             
לא תוכרנה שום תביעות של עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. 

 רקע עיכובים, אם יהיו, עקב בדיקות מעבדה.הקבלן על 
 
 תיעוד ובדיקות .ח

הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שיבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל 
יצרנים וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרוייקט. התיעוד יכלול גם מוצרים 

 בעלי תו תקן.
ילת הבדיקות.  כל לתיעוד הנ"ל יצרף הקבלן תכנית עם סימון המיקום של נט

ממצא בדיקה ללא מיקום ותיאור מפורטים, לא תילקח בחשבון והיא תחשב  
 כאילו לא נלקחה כלל, עם כל המשתמע מכך.

 
 ובדק אחריות 11.22

 
אחריות הקבלן לטיב הביצוע ותקופת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים  .א

 ., ובכפוף לאמור להלן53 ובפרט סעיף בחוזה 
בעבודה נשוא חוזה זה, תמשך שנתיים שיבוצע  פרוייקטבכל קופת הבדק מודגש, כי ת .ב

מיום קבלת העבודה המושלמת ע"י העיריה באותו  חודשים מלאים( 24מלאות )
 .פרוייקט

סיורים חצי שנתיים בהשתתפות הקבלן  4 פרוייקטבמהלך תקופת הבדק יערכו בכל  .ג
היו, יתוקנו ע"י הקבלן בתוך והמפקח, לאיתור ליקויים בעבודות. ליקויים אלה, אם י

 יום ממועד כל סיור. 14

' לעיל, ליקויים בטיחותיים בעבודות, שעלולים גמבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן  .ד
שעות  24לסכן את בטיחות ציבור הנהגים ו/או הולכי הרגל, יתוקנו ע"י הקבלן בתוך  



צי שנתיים ממועד קבלת הוראת המפקח לתקנם. זאת, ללא שום קשר לסיורים הח
 ' לעיל.גהאמורים בסעיף קטן 

 
 מדידות וסימון 11.23

 
הקבלן אחראי בלעדית למדידה, סימון ומיקום של כל חלקי הפרויקט. הקבלן יתקן  .א

ה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה סימון ומיקום כנ"ל, יכל שגיאה, סטי
 ולשביעות רצונו של המפקח. ,ללא תשלום

ת באתר לפי צרכי העבודה, כפי שיקבע המפקח, מודד על הקבלן להעסיק מעת לע .ב
שיבצע את המדידות והסימון באמצעות ציוד מתאים, )להלן "המודד"(, מוסמך 

. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון ("דיסטומט")אופטי  -כולל ציוד אלקטרו 
 וזאת בהתאם לתקנות המודדים.

 ים מהתקדמות העבודות.הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייב .ג
 

 יבוצעו ויתועדו, בין היתר,  המדידות הבאות: .ד
 .MADE  - AS מדידות  -
 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. -

לפי הנחיות המפקח, לצורך הבטחת  םמדידות של אלמנטים קונסטרוקטיביי -
 התאמתם לתכנית ולפרטים.

 ת הקבלן.מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונו -
 

כל המדידות תתועדנה על ידי המודד, על גבי תכניות שסופקו לקבלן ו/או באמצעות  .ה
תרשימים )סקיצות( ו/או בתיאור מילולי ו/או על גבי תוכניות שהקבלן יכין,  

 כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת.
 

 כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך. .ו

 

 ידות שנערכו במהלך הביצוע.הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המד .ז
  

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

 משרד שדה 11.24
 

לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח,  יהיה על  הקבלן ,המפקח ידרוש זאתוכאשר אם 
במתקני  צוידושימ' עם דלת אחת ושני חלונות  2.2 בגובהמ' X 6.00 2.50 במידות כלליות 
 אטומים בפני מים ורוח. ,סגירה נאותים

  
 הריהוט והציוד יכללו: 
 במנעולים ומפתחות. המצוידותס"מ עם מגירות  161X81שולחן משרדי בגודל  1 
 מתלה לתכניות. 1 
 במנעול ובמפתח. מצוידארון פלדה  1 
 כסאות. 5 
 המפקח.מזגן אויר, בהספק מתאים לקירור המבנה, לשביעות רצון  1 
 

של העבודות במבנה שבו דרש  המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילה הביצוע
 .המפקח להציב מבנה כאמור

 ולתאורתו בחשמל.  ,יומי - היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה  
הקבלן ועליו לפרקו  ו שלרכוש ריישאכל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה  
 ובאישורו של המפקח. ,מאתר העבודה עם השלמתה לסלקו ו 

 
עם סיור העבודות במבנה מסויים, כאשר הקבלן מבצע מבנה נוסף יהיה המפקח רשאי 
לדרוש מהקבלן את העברת משרד השדה לאתר המבנה הנוסף וחוזר חלילה עד סיום 

 העבודות בכל המבנים. כל זאת ללא תמורה וללא תשלום נפרד.
 



אחראי להוצאת כל האישורים הנדרשים למילוי כל הדרישות האמורות  הקבלן יהיה
 בסעיף זה.

 
לא ישולם לקבלן בנפרד עבור מילוי כל הדרישות בסעיף זה, וההוצאות הכרוכות במילויין 

 של דרישות אלה, יכללו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.
 
 
 
 
 
 
 

 סילוק פסולת ועודפי חפירה 11.25
 

אחר ו/או חומר מפורק חומר פסולת לרבות עודף חומר חפירה/חציבה וכן כל חומר עודף 
ע"י הקבלן אל מחוץ מיידית  והנובע מעבודות הקבלן,  כפי שיקבע ע"י המפקח, יסולק

אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים אך ורק לשטח האתר 
מר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חו

 ית אילתיר עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעירוהקבלן ולא ישולם בנפרד עב
 ,לפני תחילת העבודה, לגבי אתר סילוק הפסולת והעודפים ומינהל מקרקעי ישראל,

עה שיש לו ולפעול עפ"י תנאי האישור. הקבלן מצהיר, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תבי
 בגין האמור בסעיף זה. ,או שעשויה להיות לו

  פנוי החומר למקום שיורה המפקח", או "פנוי וסילוק עודפים   שצויןבכל מקום"
למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות  ,אל מחוץ לשטח םהוצאת  :פירושם -ופסולת" 
בות, לפי , כולל פיזור החומר בשכששיידרלכל מרחק ומינהל מקרקעי ישראל, המקומית 

, וכולל תשלום כל האגרות, או המפקח , מינהל מקרקעי ישראל,הוראת הרשות המקומית
לא ישולם לקבלן בנפרד  .ההיטלים והתשלומים הנדרשים באתר השפיכה, לרבות מע"מ

 עבור האגרות, ההיטלים והתשלומים הנ"ל לאתר השפיכה, או לכל גורם חוקי אחר.
  

 הובלות 11.26
 

היחידה  יביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר כל הובלה לצרכי 
הכמויות. לא ישולם עבור הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא  יבכתבהשונים   פיםלסעי

 מחוצה לו. 
 .מסוג כל שהוא, ולמרחק כל שהוא לא תוכר כל תביעה  של הקבלן לתשלום עבור הובלה             

 
 קבלני משנה 11.27

 
 רק על פי אישור מראש מאת המפקח, אולם גם תעשהקבלני משנה ע"י הקבלן העסקת  
 הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות  ריישאאם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז              
 הם.יכל קבלני המשנה והתיאום בינ             
 ובד מטעםע משטח העבודה של כל קבלן משנה או כל ההמפקח רשאי לדרוש הרחק 
ועל הקבלן להחליפו באחר למען  ,אינו מתאים לתפקידו המפקח אשר לפי ראות עיני  ,הקבלן
 העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. ביצוע 

 
 כמויות 11.28

שאושרו כל שינוי בכמות, שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע", ביחס לכמויות 
 .שבחוזה ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה , לאלביצוע במבנה מסוייםמראש 

 
 תיאום עם גורמים אחרים  11.29

של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב  1148בנוסף לאמור בסעיף 
בשטח הגורמים הבאים: קבלני בניה אפשר שיהיו הקבלן, כי במהלך עבודתו  
 רשויות ובדיע וכן שוניםות  עבור גורמים עבודות שונ קבלנים אחרים שיבצעו   ופיתוח,
, או וכו'( לטיפול במתקנים , תאגיד עין נטפים, חברת הכבליםבזק, חב' חשמל )עירייה,

 .לעבודות פיתוח שלהם
על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום 

מפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא מלא עם גורמים אלה,והוא מתחיב לציית להוראות ה



ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא  ,ל הקבלןת או אחרת שיכספתוכר כל תביעה 
 בטיב העבודה ובלוח הזמנים.

 
 קבלת העבודה 11.31

 מסירת העבודה .תימסר למפקח בשלמות שבכתב הכמויות פרוייקטבכל  העבודה
הכנת ותיקונים במידה ויידרשו,  תבוצע לאחר ביצוע מושלם שלה, לרבותהמושלמת 

 תכניות "לאחר ביצוע".
 .על קבלת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודהוהעיריה חתימת המפקח 

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית 
ניתנו באמצעות  אילת. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא אם

 המפקח.
 

של עבודות  את נציגי עיריית אילת בהליך הקבלהחכ"א שומרת לעצמה את הזכות לשתף 
 הקבלן.
הבדק לכל העבודה לטובת  תקופת חכ"א שומרת לעצמה את הזכות להסב אתכמו כן, 

 עיריית אילת.
קבלתו  בנפרד, ממועד פרוייקטלעיל, תקופת הבדק תחשב לגבי כל  11.22כאמור בסעיף  
 ע"י חכ"א. פרוייקטהסופית והמושלמת של אותו  

 
 ועדיפויות ביניהם יחס בין תקנים ישראליים, מפרט כללי ומיוחד, כתב כמויות ותכניות 11.31

 
במקרה של סתירה בין מסמכים, על הקבלן לברר מהות הסתירה עם המפקח ורק לאחר 

ט פרי או תקן אחר לבין הממכן להמשיך בעבודה. במקרה של סתירה בין התקן הישראל
העבודה במפרט  יבתיאורהמפרט קובע. במקרה של סתירה כל שהיא  -הכללי  
כתב הכמויות, המאוחר עדיף על המוקדם. במקרה של סתירה התוכניות ו המיוחד,

ליחידת המידה  סכמתייחביחידות המידה שבמפרט לבין כתב כמויות, יחשב המחיר 
 בכתב הכמויות.ש

 
 וגהותות טיחב   11.32

 
בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש  טונקעל הקבלן ל

בתקנות הממשלתיות, הוראות חוק אחרות וכמו כן הוראות מקצועיות בתחום הבטיחות 
 והגהות.

המזמין רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים 
 אימים לדרישות המפקח.או לא מת  ,גרועים םוגהותיי

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או 
 לעובדים  ו/או לאדם כלשהו.

 
 עסקים ולחצרים גובליםלציבור והבטחת גישה רצופה ל מניעת הפרעות 11.33

 
ביבת בס החיים השוטפיםבצרכי  רביתימהקבלן מתחיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות 

 ת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, לרבות מפגעים בטיחותייםל למניעעופעבודותיו ול
 עסקיםבמסגרת זו יאפשר הקבלן בכל עת וברציפות, כניסה בטוחה ל .ו/או סביבתיים
, וינקוט לצורך זה, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים, באתר העבודותולנכסים גובלים 

 רגל וכלי הרכבי הלכוהגשרונים וכו', שיעמדו לרשות  לרבות ביצוע מעברים בטוחים,
 ברציפות ובאופן מתמיד.

 
 למצבו הקודםבקרבת העבודות החזרת השטח  11.34

 
על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבקרבתו עבד למצב בו היה לפני תחילת 

 את מצב השטח, המבנים ו/או לצלם לרשום פקחהעבודות. הקבלן רשאי לדרוש מהמ
והכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של 

הוא חייב  פקחשלפי דעת המ ,את התיקונים על חשבונו והקבלן יחוייב לבצע פקחהמ
בהם. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים, תחייב אותו למלא את כל 

 בנדון. פקחדרישות המ
   התשלום זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי  ,תנאי יבמילוכל ההוצאות הכרוכות  

 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.



כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים  
 למניעת הפרעות. 

 
 אמצעי אזהרה ובטיחות 11.35

 
יספק הקבלן, יציב  - ל רשות מוסמכת אחרתכאו  , ע"י המשטרה ששיידרבכל מקום                

ויחזיק במצב תקין, שלטים, תמרורי אזהרה, הוריה ומודיעין, תאורה, אורות מהבהבים 
, בין ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור, נוחיותו והכוונתו. כל האביזרים הנ"ל יתאימו

רד עבור לדרישות "מקום תמרורים בעבודה" של משרד העבודה. לא ישולם בנפ היתר,
ו/או עבור העסקת שוטרים בשכר לפי דרישת  אספקה, הצבה ואחזקה של ציוד כאמור

ועל הקבלן לראות את מחירם ככלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים  המשטרה
 בכתבי הכמויות.

 
 בעת ביצוע עבודותזמנים הסדרי תנועה  11.36

 ה בשלבי הביצוע השונים.תכניות המראות את הסדרי התנועעל חשבונו  הקבלן יכין 
, לרבות המשטרה התכניות הנ"ל ישמשו לקבלת רשיון עבודה  מאת הרשויות המוסמכות 

 ., כלפי כל  הרשויות השונות במהלך הביצועויהוו בסיס להתחייבויות הקבלן
מודגש בזה כי הכנת התכניות, היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים  

ויישום כל הדרישות בתכניות הנ"ל וברשיונות שיוצאו דרוש, הדרושים ורשיון העבודה ה
ייעשו על הם מחובתו הבלעדית של הקבלן וע"י הגורמים השונים לביצוע העבודות, 

 .לא ישולם על כך בנפרדוחשבונו 
על הקבלן לבצע את כל דרישות הרשויות הכרוכות  בתכניות הסדרי התנועה הנ"ל על  

 ר עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא.חשבונו בלבד, ולא תשולם עבו
 

אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, ואביזרי בטיחות השונים כנדרש על פי תכניות              
ביום  -הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 הביצוע,והסרתם בתום  ביצועהובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת 
 ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 
על הקבלן  לבדו. אי מלוי  יםחל ,דרישות הרשויות והמפקחמילוי רשיון העבודה והוצאת  

ה אאחר ההוראות הנ"ל, הפסקות  עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצ
יחולו על הקבלן  -אשר ייגרמו לו בגין אלה  ,מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות

ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג שהוא בין לתשלומים  נוספים 
 ובין להארכת המועד לסיום העבודות.

 
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות  

הן עפ"י רשיון העבודה, של כל דרישותי מדויקשיקבל מהרשויות המוסכמות ועל ביצוע 
וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות המפקח 

 עפ"י תאום בין המפקח והרשויות, כאמור לעיל.
 

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית שלא  
שר הקבלן לא תאם מראש בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, וכא

 ביצוע כל ההוראות של הרשות המוסמכת על ידי הקבלן.
 

לדעת המשטרה העסקת שוטרים באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב  
בפיקוח של שוטרים ממשטרת ישראל. כל ההוצאות   העבודות הרלבנטיות ו, ייעשבשכר

 להפעלת שוטרים בשכר יחולו על הקבלן.
 

אותיו של הקבלן בכל הקשור להסדרי התנועה וכל ההוצאות העקיפות יחולו על כל הוצ 
 הקבלן לבדו ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל הוראה אחרת של החוזה, מודגש כי בפרוייקטים של             

צעו כיחידת ביצוע נפרדת )ולא במסגרת שידרוג , שיבושידרוג כיכרות בלבדהקמה ו/או 
של רחוב המסתעף מהכיכר(, ישולם לקבלן עבור ביצוע וקיום בלבד )ולא עבור תכנון 
ואישור( של הסדרי התנועה שיידרשו, לרבות עבור הכשרת מעקפים, אם הדבר יידרש, 

בע על במקרים אלה התשלום לקבלן עבור ביצוע וקיום הסדרי התנועה, ייק .וביטולם
ע"י  מראש בסיס ניתוח מחיר מפורט שהקבלן יכין עפ"י הנחיות החוזה, ואשר יאושר

אם במסגרת זו ישולם לקבלן עבור אספקת והצבת תמרורים, שלטים ואמצעים  המפקח.



אחרים של הכוונת תנועה, כגון פנסים מהבהבים, כל הפריטים האלה יהיו רכושה של 
אחרי פרוקם למחסני העיריה. במקרה כזה, הקבלן  העיריה והקבלן יחוייב להעבירם מיד

התמרורים,  כליצרף לחשבון הסופי של העבודה, אישור קבלה בכתב מהעיריה של 
 השלטים ויתר הפריטים שהקבלן קיבל תשלום עבורם, ללא מקדם פחת או בלאי.

 
 עבודות בשעות חריגות 11.37

 
 חוזה זה, מלא את הוראותהקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי ל .א

יהיה עליו לעבוד ביותר ו/או כדי לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו להשלמת העבודות, 
או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע  ,מאשר משמרת אחת של פועלים ליום

 יפין )כגון תאורת לילה, רשיונותהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום במישרין או בעק
 ע עבודותיו בשעות חריגות.וכו'( בגין ביצו

ו/או לסתור את האמור לעיל בסעיף א', ניתן יהיה באישור מראש ובכתב  מבלי לגרוע .ב
אשר תוספת עבור העבודות שיבוצעו בשעות חריגות, ע"פ הפירוט לממנהל הפרויקט, 

 הבא:
 תוספת לעלות חומר ועבודה עבודות בשעות

 7%  22:11 -17:11הערב 
 16% 22:11-17:11הלילה 

 שבתות וחגים: 
 17:11עד יום א' בשעה  15:11יום ו' משעה 

41% 

 
( בהתאם 99תוספות אלו לא יחולו על מחירי היחידה שיקבעו לסעיפים חריגים )פרק 

 לחוזה.
 

 שמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים לציבור 11.38
בלן בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז, תשומת לב הק

מוסבת לכך, שעבודותיו תתבצענה בלב אזורים עירוניים מאוכלסים. על הקבלן לקחת 
בחשבון שיהיה עליו לקיים במהלך ביצוע כל עבודותיו, את ההוראות והדרישות של 
הרשויות השונות בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה, לרבות מניעת מטרדי רעש, אבק, 

 לכלוך, רעידות וכו'. 
תו, רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את הצורך למלא את כל ההוראות בהגשת הצע

 והדרישות של הרשויות השונות, המופקדות על שמירת איכות הסביבה.
 לא תוכר שום תביעה, כספית או אחרת, מצד הקבלן, על רקע קיום כל האמור בסעיף זה.

 
 עבודות הריסה ופירוק 11.39

 
אך ורק באישור המפקח מראש ובכתב לכל עבודה  עבודות הריסה  ופירוק לסוגיהן יבוצעו

בנפרד, ולאחר שנערכה מדידה משותפת ע"י הקבלן והמפקח של כל האלמנטים המיועדים 
 ., וממצאיה תועדו בכתב ואושרו בחתימת המפקחלהריסה ו/או לפרוק

 
לא יאושר כל תשלום עבור עבודות הריסה ופרוק אשר לא אושרו מראש לביצוע ע"י 

 א נמדדו מראש עם המפקח, לפי כל האמור לעיל.המפקח, ול
 

 לאישור של ריצופיםדוגמאות  11.41
 

  הריצופים מכל פריט טיפוסי של מ"ר לפחות 21בגודל  על הקבלן להכין על חשבונו דוגמא
 השונים לאישור המפקח. אין להמשיך בעבודה לפני קבלת האישור כאמור.

  , של אותו קבלן זכיין ת על עצמה במבנה אחרדוגמת ריצוף שאושרה במבנה מסויים וחוזר 
 .האין צורך בהכנת דוגמא נוספת לאישור

 
 וצרים "שווי ערך"מ 11.41

מטעם  חמפקההקובע הבלעדי לענין היות מוצר "שוה ערך" לנדרש במסמכי החוזה, הוא 
 חכ"א.

 
 )"הפסקת עבודה ע"י חכ"א"( בתנאי החוזה 51הוראות סעיף  11.42

 



 בתנאי החוזה )"הפסקת עבודה ע"י חכ"א"( יילקחו  51עיף א.  מודגש בזאת כי לצורך ס
שניתן לגביהם "צו התחלת עבודה" וביצועם התחיל  פרוייקטיםבחשבון אך ורק 

 בפועל. 
שהוצא להם צו  יםפרוייקטשלא הוצא לגביהם "צו התחלת עבודה" וים פרוייקט

עת היקף התחלת עבודה  אולם ביצועם טרם התחיל בפועל, לא ייחשבו לצורך קבי
 הנ"ל.  51החוזה לעניין סעיף 

 בתנאי החוזה. 51( של סעיף 8ב.   יש לראות כמבוטל את סעיף קטן )
 

 תנאי תשלום 11.43

כל החשבונות יוגשו באמצעות קובץ בנארית  יגיש הקבלן חשבון נפרד.  פרוייקטלכל  .א
 כתנאי לטיפול החברה בהם.

ו חשבונות ביניים והקבלן יגיש לא יוגש₪  311,111שהיקפם הכספי הוא עד   פרוייקטיםב .ב
לאחר השלמת וזאת רק , בצרוף כל מסמכי הלוואי הנדרשים, פרוייקטחשבון סופי לאותו 
 וקבלתן ע"י המזמין והעירייה. פרוייקטהעבודות באותו 

יורשה הקבלן להגיש עד ₪ מליון  1ועד ₪   311,111שהיקפם הכספי  מעל  יםפרוייקטב .ג
של כל חשבון ביניים בנפרד לא לתשלום י שההיקף הכספי שלושה חשבונות ביניים, בתנא

 91%של כל חשבונות הביניים לא יעלה על המצטבר וההיקף הכספי ₪,  251,111 -יפחת מ 
 .פרוייקטמההיקף הכספי של אותו  

יורשה הקבלן להגיש חשבונות ביניים לפי ₪  1,111,111שהיקפם הכספי מעל  יםפרוייקטב .ד
  251,111 -של כל חשבון ביניים בנפרד לא ייפחת מ לתשלום ספי בחירתו ובלבד שהיקף הכ

מההיקף הכספי  91%של כל חשבונות הביניים לא יעלה על המצטבר וההיקף הכספי ₪, 
 .פרוייקטשל אותו  

כל החשבונות שהקבלן רשאי להגישם עפ"י האמור לעיל, ואשר יוגשו למפקח בהתאם  .ה
 75ייפרעו ע"י חכ"א "שוטף + של החודש  5 - 1ויוגשו בין תאריך להוראות החוזה, 

או כנגד קבלת  ,ימים מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש החשבון 75, דהיינו בתוך יום"
 .על פי המועד המאוחר מביניהם –התשלום ע"י חכ"א מהגוף המממן 

 של החודש ייחשבו כאילו הוגשו בחודש שאחריו. 5 -חשבונות שיוגשו אחרי תאריך ה   .ו
 

 הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע תאום סדרי 11.44
 

מסויים, תערך "פגישת הפעלה"  פרוייקטעם הוצאת צו התחלת עבודה ל .א
 בהשתתפות נציגי הקבלן, חכ"א והמפקח. 

 בפגישה זו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים: .ב
 

 סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות. - 
 ות.לוח זמנים מפורט )יומי( לכל שלב לביצוע העבוד - 
 סדרי תנועת רכב והולכי רגל מפורטים בכל שלב משלבי ביצוע העבודות, לרבות  - 
 קיום כניסות  מתמידות לבתים ולבתי עסק.                
 סדרי הובלת אספקה, טעינה ופריקה ופינוי אשפה.  - 
 סדרי איחסון חומרים, כלים, ציוד וכו'. - 
 יג להסדרי התנועה, ולאמצעים זמניים אישור תכנית מפורטת שהקבלן יכין ויצ - 
 לבטיחות והכוונה של  תנועת כלי רכב והולכי רגל, והסדרי הובלה פריקה, טעינה                
 ואיסוף אשפה.               

 פרוגרמה של בדיקות איכות וטיב. -  

שבועיות לפי -או דובמהלך הביצוע תערכנה ישיבות תיאום ומעקב שבועיות  .ג
הקבלן, המפקח וחכ"א, לצורך מעקב שוטף   בהשתתפות נציגיחכ"א, החלטת 

וצמוד, אחרי עמידתו של הקבלן בסיכומים שהתקבלו ב"פגישת ההפעלה" 
האמורה בסעיף א' לעיל ולצורך פתרון בעיות שבגלל מהותן אינן נפתרות במגעים 

 ימיים בין הקבלן והמפקח.-היום

ל, ופגישות התיאום והמעקב קיום פגישת ההפעלה האמורה בסעיף א' לעי .ד
השבועיות האמורות בסעיף ג' לעיל, אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן,  
לרבות בכל הנוגע לניהול יומן עבודה, ו/או מסמכויותיו של המפקח בכל הנוגע 

 לביצוע העבודות השונות.
 



 חכ"א תהיה רשאית לצרף לפגישות הנ"ל נציגי עירייה, נציגי רשויות, נציגי .ה
 בעלי עסקים באזור העבודות  וכו' עפ"י הצורך.יירים   וד

ועדו בכתב ע"י חכ"א או ע"י כל הפגישות האמורות בסעיפים א' ו ג' לעיל ית .ו
 המפקח.

 

 הספקה, הצבה ופירוק של שלטי מידע לציבור 11.45
 

שלטי מידע לציבור, במקומות שיסומנו על ידי   שני פרוייקטבכל  הקבלן  יספק ויציב
לאותו  ם יוצבו בתוך עשרה ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודההמפקח. השלטי

על ידי הקבלן בסיום ביצוע העבודות  באישור המפקח . השלטים יפורקו ויסולקופרוייקט
 וקבלתן. 

 
 מטר.  X 2 3גודל כל שלט יהיה 

 
מטר מהמפלס  2.1 -כל שלט יוצב על שני עמודים לפחות. גובה תחתית השלט לא יפחת מ 

  ל השטח שמתחתיו.הסופי ש
 

נוסח הכיתוב והסמלים שיוטבעו על כל שלט ימסרו לקבלן על ידי המפקח לפני התחלת 
 ייצור השלטים.

 
לא ישולם בנפרד עבור הספקת השלטים והצבתם ועבור פירוקם וסילוקם בסיום 

 העבודות. 
 מחיר כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים בכתבי הכמויות.

 
 מוגבלים ובלתי רצופים בשטחיםעבודה  11.46

 
מודגש בזאת, כי לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר למחירי החוזה של העבודות 

השונות, עבור ביצוע עבודות מסוג כל שהוא בשטחים קטנים, מוגבלים או בלתי רצופים, 
 וכן עבור ביצוע עבודות מסוג כל שהוא בקרבת מתקנים קיימים, ומכשולים שונים.

 
 עבור עבודה במבנים מוגבלי נגישות לכלי רכב נגישות""תוספת   11.47

 
, לא יהיו פרוייקטו מהשטח של קטעי העבודה באות 71%בהם לפחות , שפרוייקטים.   א

למחירי היחידה שבכתבי  21%, תשולם תוספת קבועה בשיעור של נגישים לכלי רכב
  הכמויות, בגין קשיי שינוע  ובגין מרווחי תנועה ועבודה מצומצמים.

 
, בהתאם (99שייקבעו לסעיפים חריגים )פרק   ,ב.    תוספת זו לא תחול על מחירי היחידה

 .לחוזה
 

, יצויין כי תחלת העבודה למבנים הזכאים לקבל תוספת נגישות לפי האמור לעילג.   בצו ה
 למחירי היחידה שבכתבי הכמויות.  21%הם זכאים לתוספת בשיעור 

 
 ש"ח 111,111עד  שהיקפם הכספי  פרוייקטיםרי היחידה עבור למחי תוספת היקף""    811.4
 

 שההיקף המצטבר של החשבון הסופי שלהם, אחרי הנחה חוזית  ולפני  פרוייקטיםא.   ב 
למחירי  15%  בשיעורש"ח, תשולם תוספת  51,111התייקרויות, אינו עולה על                     

 היחידה 
 אם  ,(99ת החוזה. תוספת זו לא תחול  על מחירים של סעיפים חריגים )פרק של עבודו                    
 .פרוייקטיהיו כאלה באותו                     

 
 שההיקף המצטבר של החשבון הסופי שלהם, אחרי הנחה חוזית  ולפני  פרוייקטיםב.   ב 

ש"ח, תשולם תוספת  111,111ל ש"ח אך אינו עולה ע 51,111התייקרויות, עולה על                     
 היקף 
למחירי היחידה של  עבודות החוזה. תוספת זו לא תחול  על מחירים  7.5% בשיעור                    
 של 
 .פרוייקטאם יהיו כאלה באותו  ,(99סעיפים חריגים )פרק                     

 



שההיקף המצטבר של , פרוייקטיםג.   לא תשולם תוספת היקף למחירי היחידה של  
 החשבון 

 ש"ח. 111,111הסופי שלהם, אחרי הנחה חוזית  ולפני התייקרויות, עולה על                    
 

וגם לתוספת היקף לעיל,  11.47לפי סעיף הזכאים גם לתוספת נגישות  פרוייקטיםד.  ב 
   לפי 
 . בדרך של סיכום )ולא במכפלה( רותמצטב תהיינהשתי התוספות  - זה 11.48סעיף                     
ש"ח )אחרי  81,111שהיקפו הכספי עפ"י החשבון הסופי הוא  פרוייקטלדוגמא: ב                   

 הנחה 
משטחו אינו נגיש לרכב, תשולם  71% -חוזית   ולפני התייקרויות( וגם למעלה מ                   

 תוספת
 י היחידה בכתב הכמויות החוזי.למחיר 27.5%של                    

 
 פרקים  של כתב הכמויות -החלוקה לפרקים ולתת   11.49

 
פרקים של כתב הכמויות היא לנוחות הקריאה בלבד, ואין -החלוקה לפרקים ולתת 

לראות את סעיפי כתב הכמויות כישימים אך ורק לעבודות הפרק או תת הפרק שבו הם 
עיפי כתב הכמויות ישים לשימוש בכל פרקי כתב רשומים בכתב הכמויות.  כל סעיף מס

הכמויות ובכל סוגי העבודות בכתבי הכמויות,  לפי העניין, ובהתאם להחלטתו הבלעדית 
 של המפקח.

 
 עבודות הכנה ופרוק - 1פרק 

 
 )עבודות הכנה ופרוק( כוללות גם את כל עבודות  1: התמורה עבור כל סעיפי העבודות בפרק הערה

 חוזר מהודק )כולל אספקת חומר מובא אם נדרש ע"י המפקח( והחזרת השטח  החפירה, מילוי
 לקדמותו. זאת גם אם הדבר אינו נזכר במפרט שלהלן, ו/או בכתבי הכמויות.

 
  פירוק וסילוק אבני שפה קיימות    1.1
 

, במסגרת סעיף זה יפרק הקבלן ויסלק מהאתר למקום שפיכה מאושר, אבני שפה מסוגים שונים
תמורה מלאה  המחיר מהווה, בכל מקום עליו יורה המפקח מראש ובכתב. ןם לסירוגיגם בקטעי

, סילוקם, הרחקת הפסולת מאתר העבודה ומילוי הבטון יסודלל הגב ווכעבור פירוק אבני השפה 
, המדידה תהיה במ"א של אבן שפה שפורקה וסולקה באישור המפקח מהודק של הבורות שנוצרו.

 .לאורכי קטעים שיפורקובני שפה שפורקו ו/או לסוגים של אללא הפרדה 
 
 
 

 פרוק וסילוק ריצוף קיים, מסוגים שונים, כולל במדרכות מרוצפות  1.2
 

במסגרת סעיף זה יפרק הקבלן ויסלק ריצוף קיים מסוג כל שהוא, כולל מדרכות מרוצפות מאבני 
יצוף שפורק, עד ס"מ, כולל שכבת החול שמתחת לר 41X41ס"מ ו/או  45X45ריצוף ישנות בגודל 

פני מצע קיים. הריצוף שפורק והחול שמתחתיו יועברו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר. העבודה 
במ"ר של ריצוף שפורק באישור מראש של המפקח, ללא הפרדה לסוג ולגודל המרצפות  דתימד

תמורה מלאה עבור פרוק הריצוף והחול והעברתם למקום  המחיר מהווהשפורקו או לעוביין. 
 שפיכה מאושר.

 
 במיסעות ובמדרכות  אספלט קייםוסילוק פרוק  1.3
 

לכל עוביו במיסעות  במקומות שיורה המפקח יבצע הקבלן פרוק וסילוק של אספלט קיים
. פרוק האספלט יבוצע בזהירות, מבלי לגרום נזק לשכבת ובמדרכות ובשטחים אחרים מאספלט

 בעובי השכבה המפורקת ללא תלות, במ"ר דתימדשמתחת לאספלט. העבודה או האגו"ם המצע 
תמורה מלאה עבור פרוק האספלט ופינוי החומר  המחיר מהווה. הגיאוגרפי מהו/או במיקו

 המפורק לאתר שפיכה מאושר.
המחיר לפרוק וסילוק אספלט, כולל גם פרוק וסילוק הגבהות שונות מבטון, מאספלט ומחומרים 

שפה.  לא ישולם בנפרד עבור פרוק סילוק  אחרים, שקיימות במקומות שונים  בצמוד לאבני



.  מחיר פירוקן וסילוקן, בכל המקומות שהן קיימות, כלול במחיר ההגבהות אלה והן לא תימדדנ
 לפרוק וסילוק אספלט קיים. 

 
 אספלט קיים רוסינ 1.1
 

 יתבצע אך ורק באמצעות  רוסינאספלט קיים. ה רוסינבמקומות שיורה המפקח יבצע הקבלן 
זו ומחירה נכלל במחיר פירוק  עבודהלא ישולם בנפרד עבור לכל עובי שכבת האספלט. משור מכני, 

 .לעיל 1.3וסילוק אספלט קיים שבסעיף 
 

 (שוחות ותאי בקרה קיימיםמכסה של התאמת מפלס     1.5
 

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן התאמת מפלס של שוחות ותאי בקרה מסוגים שונים, במקומות 
 קח.שיאושרו מראש ע"י המפ

התאמת הגובה של שוחות ותאי בקרה קיימים תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או 
הנמכה או הגבהת והשוחה ו/או בהתאם להוראות המפקח. העבודה תבוצע על ידי פירוק המכסה, 

ללא הפרדה לסוגי שוחות  -השוחה הקיימת. העבודה תכלול את כל העבודה לביצוע מושלם 
ביחידות ללא הפרדה לסוג  דתימדה לשיעור ההנמכה או ההגבהה. העבודה ותאים, וללא הפרד

 .השוחה, מיקומה, או לשיעור ההגבהה או ההנמכה
 
 
 
 

 תוספת למחיר התאמת מפלס מכסה שוחה עבור אספקת והתקנת מכסה חדש 1.6
 

טון( או  41חדש מיצקת מסוג "כבישי"  ) ריבועי במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין מכסה
במקומות שיורה המפקח מראש ובכתב. המכסה יהיה עם מסגרת ריבועית טון(  25)מדרכתי  מסוג

-ועם כתובת מוטבעת של עירית אילת או תאגיד עין נטפים לפי העניין וסוג של המערכת התת
קרקעית, העבודה כוללת פירוק וסילוק המכסה הקיים למקום שפיכה מאושר, אספקת מכסה 

יעות רצון המפקח. סעיף זה ימדד ביחידות, שיבוצעו באישור חדש ומסגרת והתקנתם, לשב
המפקח מראש ובכתב, עם הפרדה למכסה כבישי או מדרכתי, אולם ללא הפרדה לקוטר המכסה 

 וסוג השוחה.
 

 הכיתוב על מכסי השוחות ייעשה בהתאם להנחיות הבאות:
 

 כת יוטבע הכיתוב והסמל של עירית אילת ושם מער -ותיעולבתאי תאורה  - 
 התשתית  שהתא משרת )"תאורה", או "תיעול" לפי העניין(.                

 
יוטבע השם והסמל של תאגיד  עין נטפים ושם מערכת התשתית  -בתאי מים וביוב   - 

 שהתא
 .וכן שנת התקנת המכסה משרת )"מים" או "ביוב" לפי הענין(                    

 
 וחה עבור אספקת והתקנת תקרה חדשה תוספת למחיר התאמת מפלס מכסה ש 1.7
 

 טון( או מדרכתי,  41במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין תקרה חדשה מסוג "כבישי" )
 במקומות שיורה המפקח מראש ובכתב.

 העבודה כוללת פירוק וסילוק התקרה הקיימת למקום שפיכה מאושר, אספקת תקרה חדשה מסוג 
 מתאים והתקנתה בשוחה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 ביחידות, שבוצעו באישור המפקח מראש ובכתב, עם הפרדה למכסה כבישי או  דסעיף זה יימד
 מדרכתי, אולם ללא הפרדה לקוטר השוחה וסוגה.

 
 הנמכת גדמים של עצים במדרכות  1.8
 

רכות או במקומות אחרים שיורה במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן הנמכה של גדמים שבולטים במד
 המפקח. עד מתחת למפלס הריצוף המתוכנן במדרכות. 

. גדם שמסתעפים ממנו ענפים , ללא תלות במימדי הגדםביח' של גדם שהונמך דהעבודה תימד
יחשב כיחידה אחת. המחיר כולל חפירה סביב הגדם, ניסורו עד מפלס נמוך ממפלס הריצוף 



לוי חוזר מהודק של הבור שנוצר, עד מפלס שתית הריצוף וסילוק המשתלב המתוכנן במדרכה, מי
 החומרים שנותרו והפסולת, למקום שפיכה מאושר.

 
 תיקון אבני שפה פגומות  1.9
 

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן תיקון מקומי של אבני שפה פגומות, במקומות שיורה המפקח 
ים, מסוג ובמינון שיאושרו מראש ובכתב. התיקון יבוצע באמצעות מלט עם ערב הדבקה מתא

 מראש ע"י המפקח.
מ'( שהמפקח אישר לתקן, ללא תלות בסוג אבן  1ביח' של אבני שפה )באורך  דסעיף זה יימד

 השפה, מיקומה, סוג הפגמים ו/או מספר הפגמים באבן השפה, שהמפקח קבע להתקנה.
כולל ערב ההדבקה, תמורה מלאה עבור ניקוי האבן, אספקת כל חומרי המליטה,  המחיר מהווה

 יישום החומר, ביצוע משולם של התיקונים הנדרשים באבן,אשפרה וניקוי השטח בסיום העבודה.
 

 פירוק וסילוק של מדרגות קיימות מסוגים שונים 1.10
 

במסגרת סעיף זה יבוצע פירוק וסילוק של מדרגות קיימות מסוג כל שהוא, העברת החומרים 
 לויע מהודק של הבורות שנוצרו ופילוס השטח וניקויו.המפורקים לאתר שפיכה מאושר מי

 
 העבודה תמדד במ"א של מדרגות שפורקו וסולקו כאמור.

 
והחפירה הדרושות, הווה תמורה מלאה עבור פירוק המדרגות, כולל כל עבודות החציבה מהמחיר 

 העברתם לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות והפעולות המתוארות לעיל.
 
 

 מ' 5למרחק עד  תקת הידרנט כיבוי אש קיים מסוגים שוניםהע  1.11
 

במסגרת סעיף זה יבוצע פירוק זהיר של הידרנט קיים מסוג כל שהוא ומקוטר כל שהוא, והתקנתו 
 מ' ממקומו הקודם. 5מחדש במרחק עד 

 
המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של ההידרנט הקיים, כולל כל עבודות הפירה 

מסוג פוליאתילן מצולב בקוטר הצינור שהתחבר  הנדרשות, הנחת קטע צינור חדש והחציבה
 חפירה/חציבה, ריפוד וכיסוי חול,למקומו החדש של ההידרנט, כולל עד  להידרנט במקומו הקודם

לקו המים הקיים, הצבת ההידרנט במקומו החדש וחיבורו לצינור החדש,  הצינור החדש יבורח
ות והתעלות שנוצרו, ניקוי השטח והעברת הפסולת ועודפי העפר לאתר מילוי מהודק של כל הבור

 שפיכה מאושר.
 העבודה תבוצע בתיאום מראש עם תאגיד עין נטפים ולפי הנחיותיו.

 
 דד כקומפלט.סעיף זה ימ

 
 

 מ' 5תוספת לסעיף העתקת הידרנט עבור כל מטר נוסף מעל   1.12
 

ידרנט, עבור כל מטר נוסף של הרחקת במסגרת סעיף זה תשולם תוספת לסעיף העתקת ה
 )שכלולים במחיר הסעיף להעתקת הידרנט(.מ'  5ההידרנט ממקומו הקודם, מעל 

 
הווה תמורה מלאה עבור חפירת התעלה וכיסוייה, עבור אספקת הצינור, הנחתו וחיבורו, מהמחיר 

 הכל בהתאם לאמור בסעיף העתקת הידרנט לעיל.
 

 מ' הראשונים, הכלולים בסעיף העתקת הידרנט. 5 -טר מעבר לסעיף זה ימדד במ"א, עבור כל מ
 
 

 העתקת מעקה הפרדה מסוגים שונים להולכי רגל  1.13
 

( מסוגים שונים, "בין מדרכה לכביש"יועתקו מעקות הפרדה להולכי רגל ), במסגרת סעיף זה
 למקום חדש בגבולות ה"מבנה" לפי הנחיות המפקח.

 



פירוק זהיר של המעקה הקיים כולל היסודות, ניקויו, איחסונו  המחרי מהווה תמורה מלאה עבור
יסודות הכנת הזמני, הובלתו למקום ההצבה החדש הצבתו במקום החדש, כולל הכנת הבורות ו

להצבתו, הצבה, מילוי חוזר מהודק, סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי  31-מבטון ב
 השטח.

 
הקיימים יהיה באחריות הקבלן והקבלן יפעל לתיקונו,  כל נזק שייגרם במהלך הביצוע למעקות

 על חשבונו של הקבלן. -כולל תיקוני צביעה,  או לאספקת מעקה חדש מאותו סוג 
 

 העבודה תימדד במ"א של מעקה, מדוד במקום הצבתו החדש.
 

 הנמכת קו תאורה קיים  1.11
 

 שיורה המפקח. במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן הנמכה של קו תאורה קיים, במקומות
 

ס"מ, מפני השטח  151המחיר מהווה תמורה מלאה עבור חפירת/חציבת  תעלה בעומק עד 
 הקיימים,

ריפוד חול, ניתוק הכבל הקיים מסוג כל שהוא, אספקת כבל חדש מאותו סוג ככל הנדרש להנמכת 
וי מהודק שתי מופות בשני קצותיו של הכבל החדש, לצורך חיבורו לכבל הקיים, מילהקו ןביצוע 

בבקרה מלאה של התעלה, העברת הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח, כולל כל העבודות 
 החומרים והאביזרים הנדרשים לביצועה המושלם של העבודה..

 
 העבודה תמדד כקומפלט. 

 
 
 
 
 
 

 העתקת עמוד תמרור  1.15
 

המחוברים אליו, במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן העתקה של עמוד תמרור, כולל התמרורים 
 למקום שיורה המפקח.

 
המחרי מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של העמוד הקיים עם התמרורים המחוברים אליו, 
כולל היסוד, ניקויו, איחסונו הזמני, הובלתו למקום ההצבה החדש הצבתו במקום החדש, כולל 

מהודק, סילוק הפסולת לאתר להצבתו, הצבה, מילוי חוזר  31-הכנת הבור ווהכנת יסוד מבטון ב
 שפיכה מאושר וניקוי השטח.

 
כל נזק שייגרם במהלך הביצוע לעמוד ו/או לתמרורים המחוברים אליו, יהיה באחריות הקבלן 

על  -והקבלן יפעל לתיקונו, כולל תיקוני צביעה,  או לאספקת עמוד ותמרורים חדשים מאותו סוג 
 חשבונו של הקבלן.

 
, כאשר כל עמוד שיועתק נחשב יחידה אחת, ללא תלות במספר העבודה תימדד ביחידות

 התמרורים המחוברים לאותו עמוד.
 
 

 על שני עמודים יםתמרור ו/או יםהעתקת שלט   1.16
 

על שני עמודים, למקום  המוצבים תמרורו/או  במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן העתקה של שלט
 שיורה המפקח.

 
 יםהעמוד פרוק זהיר של  ,יםו/או התמרור יםהשלט וק זהירמהווה תמורה מלאה עבור פיר ירהמח
 םהזמני, הובלתנם , איחסווהעמודים ים, התמרוריםניקוי השלט, ות, כולל היסודמיםהקיי

 31-מבטון ב ותווהכנת יסוד ות במקום החדש, כולל הכנת הבור םלמקום ההצבה החדש הצבת
סילוק הפסולת תמרורים לעמודים, חיבור השלטים וה, מילוי חוזר מהודק, תם, הצבםלהצבת

 לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.
 



, יהיה באחריות הםהמחובר אלי שלט /לתמרור,ו/או ל יםכל נזק שייגרם במהלך הביצוע לעמוד
 ים/תמרוריםשלט ים ו/אוהקבלן והקבלן יפעל לתיקונו, כולל תיקוני צביעה,  או לאספקת עמוד

 בלן.על חשבונו של הק -מאותו סוג חדש 
 

 ושיועתק מערכת שלטים/תמרורים המוצבים על שני עמודים, העבודה תימדד ביחידות, כאשר כל 
 םהמחוברים לאות /שלטיםיחידה אחת, ללא תלות במספר התמרורים ייחשבולמקומם החדש 

 .דיםעמושני 
 

 שטחי גרנוליטוסילוק פירוק   1.17
  

גם לפרוק וסילוק כל  בכתב הכמיות, מתייחס מודגש בזאת, כי סעיף פירוק וסילוק שטחי גרנוליט
 ס"מ.  31הבטון הקיים מתחת לגרנוליט עד לעובי כולל של 

 ס"מ. 31העבודה תמדד במ"ר ללא תלות בעובי הבטון ו/או הגרנוליט, עד לעובי כולל של 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות עפר - 2פרק 
      
 2.1   כללי  

  ,יו הם רכוש המזמין בלבד והמזמין יורה העפר לסוגשתשומת לב הקבלן מוסבת לכך
לקבלן כיצד לנהוג לגביו. בשום אופן לא יותר לקבלן להוציא מתחום העבודה חומרים 

 חפורים שונים לשימושו שלו אלא באשור בכתב  ומראש של המזמין.  

    
 2.2   חפירה ו/או חציבה 
       

 ו/או חציבה" בכל סוגי         בכל מקום שבו מוזכר המונח "חפירה", הכוונה היא ל"חפירה  .א
                .הקרקע ובכל כלי הדרוש לביצוע העבודה 

         
        .על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות מילוי יהא עליו להשתמש         ב

 בחומרים           
                       המילוי, כמפורט החפורים באתר תוך התאמתם לדרישות האיכות מחומרי

 בסעיף  
                       מילוי ) גריסה, ניפוי וכו' (. אדמה חפורה שאינה מתאימה למילוי, על הקבלן

 לפנות 
                       על חשבונו לאתר מאושר ע"י הרשות. לא ישולם עבור פינוי עודפי חומר חפור

 ו/או 
                       כלול במחיר סעיף חפירה ו/או חציבה.חצוב ומחיר פינויים 

   
        .הסרת צמחיה וניקוי השטח הם עבודות המהוות חלק מעבודות העפר   ג

 תחושב לצורך תשלום. חפירה ומילוי ולא 
                    יורחקו  כל צמחיה על שורשיה, גדמי עצים על שורשיהם, פסולת למיניהם

 או מילוי.מהאתר לפני תחילת עבודות החפירה ו/



        רק לאחר הרחקה כמפורט לעיל, יותר להתחיל בעבודות חפירה/חציבה
 ומילוי.

         
      .מחיר החפירה ימדד במ"ק נטו וכולל :         ד 

   -   .חפירה וחפירה לתעלות ניקוז 

                            -   ( 21בעובי הובלה ופיזור בשכבות ) בשטחי  ס"מ מקס' לאחר הידוק
 .המילוי

                            -        חפירה  להחלפת קרקע 

                         -     .פינוי עודפי עפר לא ראויים לאתר שפיכה מאושר 
                            -    חיתוך )על ידי משור ( ופינוי שורשי עצים אשר ימצאו בתוואי הכביש 

                                  .בכל עומק  שהוא 
                            -   וניקוי השטח כמפורט לעיל. ההסרת הצמחיי 

                            -   .פעולת הפרדה בין עפר הראוי למילוי ועפר שאינו ראוי למילוי 
  

      .יפים.ם  קטנים, ו/ או בלתי רצלא תשולם תוספת בגין חפירה בשטחי      ה 
  
 2.3      מילוי   
     

 כללי 
      

  א. באזור העבודה יבוצע מלוי לאחר השלמת עבודות פינוי הפסולת, הורדת הצמחיה
 והידוק של הקרקע הקיימת. 

  

 .הערות ב :  
  
  1  פיזור חומר מסוג מסויים ייעשה לרוחב כל השטח המיועד למילוי ולכל   .

 אורכו. 

  2ומר אחד יהיה אחיד בכל השטח המיועד למילוי. .   סך הכל עובי שכבות מסוג ח 

  3  ס"מ אחרי הידוק. 21.   עובי שכבות המילוי לא יעלה על 
  
 2.4      החלפת קרקע 

 יש להביא בחשבון כי בקטעים מסוימים יהיה צורך לבצע החלפת קרקע וזאת בגלל   .א
        ( צפיפויות נמוכות אשר התקבלו בחלק מבדיקות ההחדרה התקניותSPT ) 
 או 
        המצאות שכבות המכילות פסולת. החלטה לגבי היקף החלפת הקרקע תקבע

 ע"י  
        המפקח באתר בתחילת העבודה ובמהלכה לאחר ביצוע מספר בדיקות

 צפיפות שדה 
        .מייצגות    

               .החומר למילוי חוזר יאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.   ב    
              המונח "החלפת קרקע" לעיל מתייחס גם להחלפת שכבות מבנה קיימות    . ג

 בכבישים,  
                    .חניות ובשבילים שהמפקח יורה על החלפתם 
              החלפת קרקע" תמדד ותשולם במסגרת סעיף "חפירה ו/או חציבה".   . ד" 
  
 2.5      מילוי מובא מבחוץ 
  ץ תותר אך ורק לאחר שאזלו כל מקורות המילוי הבאת מילוי מובא מבחו

  מקומי, וקבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח לספק לאתר מילוי מובא. המתאים מחומר
     
 2.6     הידוק  
       



  .הידוק שטחיםא   
    חישוף( ו/אולפני התקנת חומר המילוי )על קרקע מקורית לאחר הסרת צמחיה וניקוי או 
  של המפרט  511262ח ואו השתית לפי סעיף ( יש להדק את השטשכבות המבנה )בחפירה

 הכללי.
       
 .ב.   כל שכבות המילוי יהודקו בהידוק מבוקר לכל עומק השכבה 
  
  ס"מ. 21ג.   עובי שכבות המילוי, מדוד לאחר הידוק , לא יעלה על 
  
 :ד.  שיעור ההידוק הנדרש בסוגי קרקע שונים יהיו כמפורט בטבלה שלהלן 
  

  שיעור הידוק  עומק מפני השתית  הקרקע סוג 
  4 - 2 - A   מינימלי (  95%  בכל עומק ( 

  6 - 2 - A   מינימלי (  95%  ס"מ 111 -קטן מ ( 

  6 - 2 - A   מינימלי (  93%  ס"מ 111-גדול מ ( 

  6 -A ( 5עד)7- 6 -A  93%- 91%  בכל עומק   
  5 )< (6 -7-A    92% - 89%  בכל עומק  
  קרקעות ( 2  4גסות גרגר -; A 6 -2 -A  .תהודקנה ברטיבות אופטימלית ) 

 ( 6קרקעות דקות גרגר -; A 6-7 -  A תהודקנה ברטיבות המירבית בה ניתן לעבד ולהדק )
,  1%את הקרקע על מנת להגיע לצפיפות הדרושה )בד"כ רטיבות בסביבות גבול הפלסטיות מינוס  

 . 3%פלוס 

  
 2.7     שיפועי מדרונות  
  

 אופקי. במקרים מיוחדים  3-אנכי ל 1לפי בוצעו שיפועי מדרונות הן בחפירה והן במילוי י
 2-אנכי ל  1 -כמו מגבלות זכות הדרך יתוכננו השיפועים לשיפוע המתון ביותר שנתן, לא תלול מ

 אופקי. 
  

 2.8     באישור המפקח מראש ובכתב בלבד( לפני ריצוף הדברת צמחיה( 
  

  דרישות ביצוע 

 .הדברת צמחיה תעשה ע"י ריסוס בחומר קוטל עשבים/צמחיה, מאושר ע"י משרד א
 החקלאות    

     משרד איכות הסביבה וקק"ל, לשביעות רצון המפקח. הריסוס יבוצע בשטחים אשר
 מיועדים    

     לסלילה ולמדרכות כפי שצויינו במפרט ו/או בתכניות, אך ורק אם אושרו מראש ובכתב
 ע"י    
    המפקח.            

      ב.הריסוס יבוצע ע"י קבלן בעל רשיון הדברה מטעם השרותים להגנת  הצומח )משרד
 החקלאות(    

     המבצע עבודות כנ"ל עבור רשויות מקומיות, קק"ל, מע"צ וכדומה ואשר ישמש קבלן
 משנה  

     מטעם הקבלן, על הקבלן המשנה הנ"ל להגדיר את הצמחיה שבאתר, ולהתאים את
 ומר הח
     .הכימי הקוטל, המתאים לאותה צמחיה 
     על הקבלן להציג למפקח לפני התחלת ההדברה, אישור השרותים להגנת הצומח )מטעם

 משרד    
     החקלאות( למיכשור, סוג הריסוס הדרוש וכמותו. הביצוע ע"י קבלן משנה כנ"ל לא

 משחרר את  
     .הקבלן  מאחריותו 
      



  פני שכבת המצע התחתונה לאחר יישורה ולפני הידוקה )אלא עם  ג.הריסוס יבוצע על
 המפקח  

     ,יחליט שהריסוס יבוצע על פני השתית(. כאשר על פני השתית יריעה או שכבה אוטמת
 ייעשה  

     .הריסוס על פני השתית 

       
   ד.מיד לאחר הריסוס, תחל השקיית מים. הכמות הכוללת להשקייה תלויה בסוג

 לא  הקוטלים.
      ליטר למ"ר וכן לא כמות אשר תגרור רטיבות  21תותר השקיה בפעם אחת יותר מאשר

 יתר בין 
      שעות לפחות.  6השקייה אחת לשניה יש להמתין 

       
    שעות לפחות מגמר  24ה.הידוק שכבת המצע התחתונה בקטעים שרוססו יתבצע לאחר

 ההשקיה 
       .האחרונה 

  

   .מדידה ו 

     רת צמחיה תימדד באתר לפי מ"ר של שטח שרוסס בקוטל  עשבים/צמחיה, לפי הדב
 אישור 

     .מראש ובכתב מהמפקח 

       
   .תשלום ז 
       תמורה עבור כל  הנאמר לעיל, כולל השגת אישורים יהווה התשלום עבור הדברת צמחיה

בה, קק"ל וכו' ( וכולל שונים ותשלום אגרות שונות הנדרשים ע"י הרשויות ) כגון : איכות הסבי
 אספקת מים  והרבצתם. 

   
 צורת דרך ומצעים - 3פרק 

 
ברצועות צרות )כגון ים מצומצמים, לא תשולם שום תוספת מחיר, עבור עבודה בשטח :הערה

 . וסביב מתקנים ומכשוליםבקטעים בלתי רציפים במילוי תעלות צנרת וכבלים(, 
 
  מצעים  3.1  .  1
 51132שות לטיב ודרוג של החומרים יהיו כמפורט בפרק המצעים יהיו מסוג א'. דרי .  2

בכל דרישות הבצוע מחוייב (. כמו כן הקבלן 51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחובות )פרק 
 האחרות הכלולות בפרק הנ"ל. 

מצעים ימדדו וישולמו בהתאם למפורט בכתב הכמויות )נטו( ללא הבדל בין מסעה או מדרכה. לא 
 עבודה בשטחים מצומצמים תשולם תוספת עבור

 
  מפרצי חניה ומדרכותחניות, מצעים לדרכים,  3.2
 

למצעים ישתמש הקבלן בחומר מחצבה. כל המצעים יהיו מסוג א' ויעמדו בדרישות המפורטות 
 סעיף. טיב החומר וביצוע שכבות המצע יעמדו בדרישות המופיעות ב5113במפרט הכללי פרק 

מדרגת הצפיפות המכסימלית  111%יהודקו לדרגת צפיפות של  של המפרט הכללי. המצעים 51132
או  יותנ. עובי המצע יהיה כמפורט בתכ+ 2% תאופטימאלילפי מוד. א.א.ש.הו בתכולת רטיבות 

ק חומרי פ  . הנחת מצעים מותנית באישור המפקח לאחר הצגת תעודת מס  כפי שיורה המפקח
ולאחר הצגת ממצאי בדיקת הידוק  ,קהמצע המעידה על טיב החומרים שבכוונת הקבלן לספ

במ"ק של מצע מהודק, ללא תלות בעובי השכבה, שהודקה לפי הוראות  דהעבודה תימד שתית.
 המפקח.

 
  עיבוד פני מצע קיים3.3 
 

ו במקומות או/במסגרת סעיף זה יבוצע עיבוד פני מצע קיים במקומות שבהם פורק אספלט קיים 
ות שבהם היה קיים מצע שלא בוצע במסגרת חוזה זה. במקומ שבהם פורק ריצוף קיים ו/או

סילוק הפסולת, הרטבה חרישה והידוק של פני  ,העבודה כוללת ניקוי מושלם של פני המצע הקיים



ה של מצע סוג א' או גריעה המצע הקיים והבאתו לגבהים המתוכננים של פני המצע, כולל הוספ
 כדי להגיע לגבהים אלה. ,מצע במידת הצורך של
מצע כאמור. על הקבלן לקחת או גריעת פרד עבור הוספת נבודה תמדד במ"ר. לא ישולם בהע

בתחום העבודה  וכו' קירות גדר ותאי בקרה, מצאות מתקנים שונים כגון עמודי תאורהיבחשבון ה
או בגבולותיה. על הקבלן לבצע את עיבוד פני המצע בזהירות הראויה, כדי למנוע פגיעה במתקנים 

לב הקבלן מוסבת לכך שבקטעים בהם יבוצע עיבוד פני מצע קיים לא ישולם עבור  תשומתאלה. 
 צורת דרך.

 עבודה זו תמדד בשני סעיפים נפרדים כדלקמן:
בכתבי הכמויות יבוצע במקומות שבהם פורק אספלט קיים שאמור להיות מוחלף  3.111סעיף  -

 בריצוף. 
פורקו וסולקו ריצוף קיים והחול שמתחתיו  בכתבי הכמויות יבוצע במקומות שבהם 3.121סעיף  -

, ובמקומות שבהם פורק אספלט קיים, שאמור להיות מוחלף ואמור להתבצע בהם ריצוף חדש
 . באספלט חדש

 
  אגו"ם  3.4
  

במפרט הכללי, ויהדק  51במסגרת סעיף זה, יספק הקבלן ויפזר אגו"ם מאגרגט סוג א' לפי פרק 
 הידוק. ס"מ אחרי 15אותו בשכבות בעובי 

פיזור האגו"ם מותנה באישור המפקח, לאחר שהוצגה בפניו ואושרה על ידו תעודה מספק החומר, 
המעידה על התאמת החומר לדרישות המפרט הכללי, ולאחר שהתקבל אישור המפקח לכך 

 ם."שהושלם גמר עיבוד שכבת המצע שמתחת לשכבת האגו
 במ"ק דהעבודה תימד
אספקת החומר, הרטבתו, פיזורו, והידוקו, עפ"י הנחיות תמורה מלאה עבור  המחיר מהווה
 במפרט הכללי. 51והוראות פרק 

 
 צורת דרך עיבוד שתית 3.5 
 

עבודה זו תבוצע במקומות שבהם פורק וסולק מבנה השכבות של כביש קיים, וזאת לצורך עיבוד 
 כות חדשותהשתית החדשה, לפני החזרת שכבות מבנה חדשות, וכן בקטעי מיסעות חדשות ומדר

 במ"ר. דבמפרט הכללי. העבודה תימד 511263 -ו  511262העבודה תבוצע לפי הנחיות סעיפים 
 

 שתית בוצית )בקלאש(לייצוב ביצוע מילוי שברי אבן    3.6
 

ס"מ, אחרי הידוק, בקטעי שתית  21העבודה  כוללת אספקה והנחה של שכבות שברי אבן בעובי 
 הם יורה  המפקח מראש ובכתב.במקומות שעלי  -בוצית חרסיתית/

 
עד להפסקת   -לפני הנחת כל שכבה ושכבה  ע"י המפקח בכתב אושרמספר השכבות שיונחו, י

 עה.קיהש
 

 , במפרט הכללי.51.14.12העבודה תבוצע בהתאם להנחיות סעיף 
 

אבן שברי ב שגם שימו יאושרסעיף הנ"ל, של ה 1-סעיף א'תת בנוסף לסוגי האבן האמורים ב
 גרניט.

 אספקת האבן, פיזורה והידוקה. המחיר מהווה תמורה מלאה עבור
 

ס"מ.    אם יבוצעו, באישור המפקח, מספר  21העבודה תמדד במ"ר של שכבת שברי אבן בעובי 
 תא שטח, המדידה תהיה של כל שכבה בנפרד. מ באותו ס" 21שכבות בעובי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות אספלט - 1 פרק
 

  /מ"רגק" 1בשיעור  MS - 10סוס יסוד מסוג רי  4.1
 

עבודה זו תבוצע אך ורק במקומות שבהם יבוצע מבנה חדש מאספלט למיסעת הכביש. העבודה 
 במפרט הכללי. 511452תבוצע לפי הנחיות פרק 

 במ"ר. דהעבודה תימד
 

 ק"ג/מ"ר  0.5בשיעור  SS - 1מסוג  הריסוס מאח 4.2
 

מקורצף ונקי, לקראת ביצוע שכבת אספלט חדשה. העבודה תבוצע עבודה זו תבוצע על גבי אספלט 
 במפרט הכללי, אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב. 511452לפי הנחיות פרק 

 העבודה תמדד במ"ר.
 

 שכבות אספלטיות 4.3
 

 ( S)   25תא"מ  ,ס"מ 5שכבת אספלט מקשרת בעובי      4.3.1
  19, תא"צ ס"מ 1ובי שכבת אספלט נושאת בע     4.3.2
 19, תא"צ שכבת אספלט בעובי משתנה     4.3.3

 
 

 יבמפרט הכללי. גודל הגרגר המקסימאל 5114פרק  -העבודה תבוצע לפי הנחיות תת 
 בתערובות יהיה כמצויין בכתב הכמויות.

 
 האגרגט בכל התערובות יהיה אגרגט גרניט סוג' א'.

 
  PG 70-10 הביטומן בכל תערובות האספלט יהיה מסוג

 
 בנפרד. וכל עובי במ"ר לגבי כל תערובת  דתימדלעיל  4.3.2 -ו 4.3.1בסעיפים העבודה  
 
לעיל, יבוצע אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח  4.3.3אספלט בעובי משתנה, לפי סעיף  

מראש ובכתב.  אספלט זה  ימדד בטונות, לפי משקל האספלט נטו, עפ"י המצויין בתעודות 
, שיימסרו למפקח "בזמן אמת", בעת ביצוע האספלט, שהמפקח אישר לבצעו המשלוח

כאספלט בעובי משתנה. המפקח לא יכלול בסעיף זה בחשבונות הקבלן כמויות של אספלט 
 מתעודות משלוח שנמסרו לו בדיעבד.

 
 בהיקף קטןתוספת למחיר מ"ר אספלט מכל הסוגים, עבור ביצוע עבודות אספלט    4.4
 
אספלט מכל סוג ובכל עובי, עבור של שכבת גרת סעיף זה תשולם תוספת למחיר מ"ר במס      

 ביצוע 
 .בהיקף קטןעבודות אספלט        
 

 תוספת זו תשולם אך ורק באישור מראש ובכתב של המפקח, ואך ורק אם סה"כ השטח של כל        



 ר.מ" 3,111לא יעלה על  בהינף אחד ניתן לבצעשכבות האספלט ש       
 
  1,511  על האם שטחי האספלט בכל השכבות, שניתן לבצע בהינף אחד במבנה מסויים, לא יעל       

בהינף  ניתן לבצעמ"ר, התוספת הנ"ל תוכפל, כלומר כל מ"ר של סך שטח שכבות האספלט ש       
 אחד 
  מ"ר. 2 -ייחשב כ       
 

 שעות רצופות ייחשבו כאילו בוצעו  48בתוך  שניתן לבצעלצורך סעיף זה, כל שכבות האספלט         
 אחד". בהינף"        
מודגש בזאת, כי לצורך הפעלת התוספת לפי סעיף זה, במבנים שבהם שטחי האספלט         

משיקולים של הסדרי תנועה, או מ"ר, אך הקבלן יהיה סבור כי  3,111הנדרשים עולים על 
האספלט למספר שלבים, קטנים יותר, יהיה  על עליו לפצל את עבודות משיקולים הנדסיים, 

לשלבים  עבודות האספלט את פיצול ותאכן מחייב הנסיבותהקבלן לשכנע את המפקח, כי 
 מ"ר. 3,111 -יבוצעו שטחי אספלט פחותים מ שבהםיותר קטנים 

     
 ביצוע  התוספת הנ"ל מהווה תמורה מלאה עבור כל ההוצאות הייתרות שייגרמו לקבלן בגין         
עבודות אספלט בהיקפים קטנים, לרבות הובלת הציוד לאתר והחזרתו, הוצאות הלנה והזנה         
 של 
 צוותי האספלט ומפעילי הציוד וכו'.        

 
לא תשולם לקבלן כל תוספת אחרת בגין ביצוע עבודות אספלט בהיקפים קטנים מלבד          

של  11.48היקף", במבנים הרלבנטיים, לפי סעיף  , למעט "תוספתהתוספת האמורה בסעיף זה
 .המפרט המיוחד לעיל

 
  מישק התחברות לאספלט קיים   4.5
 

העבודה כוללת יישור וניקוי קו ההתחברות לאספלט קיים, מריחתו בביטומן, בכל עובי שכבת 
במ"א  דהאספלט הקיימת וביצוע התחברות לקבלת קו התחברות חלק ורציף. העבודה תימד

 מישק ההתחברות.של 
 

  ס"מ 3קרצוף אספלט קיים לעומק עד    6.4
 

ס"מ בפני אספלט קיים, סילוק החומר המקורצף  3העבודה כוללת קרצוף שכבה בעובי עד 
למקום מאושר וניקוי מוחלט של השטח המקורצף וסביבתו מכל שאריות של חומר מקורצף 

 ופסולת כל שהיא. 
צף ונוקה כאמור, לפי הוראה מראש ובכתב במ"ר של שטח אשר קור דהעבודה תימד

 מהמפקח.
 

, אולם הקבלן יהיה לא ישולם עבור ביצוע קרצוף בשכבות אספלט שמיועדות לפרוק וסילוק
 .רשאי לקרצף אותן תמורת תשלום לפי סעיף פירוק וסילוק אספלט

 
 

 עבודות צביעה ותמרור - 5פרק 
 

 צביעה  5.1
 

 במפרט הכללי והאמור להלן: 51177להנחיות סעיף עבודות צביעת כבישים תבוצע בהתאם 
לתקנות והנחיות להצבת תמרורים צביעה תתבצע בצבע מתאים בעל תו תקן ישראלי ובהתאם 

 .צביעה לצורך הסדרי תנועה זמניים לא תשולם .למפרט היצרן( 1997)
 

 מדידת עבודות הצביעה תהיה כדלקמן:
מופרד לפי רוחב קו הצבע. ימדדו אך ורק קטעים  ס"מ ימדדו במ"א, 15ס"מ או  12קווים ברוחב 

ס"מ תמדד במ"ר  15צבועים נטו )ללא מרווחים(. צביעת סימני צבע ו/או קווים שרוחבם עולה על 
 של שטח צבוע נטו. לא ימדדו שטחים בלתי צבועים.

  
 תמרורים 5.2
 



 לקמן:במפרט הכללי וההנחיות כד 51176עבודות תמרור יבוצעו בהתאם להנחיות סעיף 
 
צורת התמרורים, צביעתם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקנות  .1

" בדיני מדינת 1971לביצוע פקודת התעבורה, "הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( תש"ל 
 ישראל.

יהיו לפי המפורט בחוברת" הנחיות לאופן  ןצורת האותיות, הספרות והמרווחים ביניה .2
 של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. -" 1971הצבת תמרורים 

 .מ"מ 25נות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס יפ .3
)מרס  11התמרורים ייוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום לפי המפורט במפרט אספקה מס'  .4

של מכון התקנים הישראלי, עיבודי הפח,  -( "תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור" 1968
 .111לפי מפא"ס  להכו -החלדה וצביעתוהגנתו בפני 

,  הדבקת הסרט 111כל התמרורים יהיו מחזירי אור, לפי הדרישות המפורטות במפא"ס  .5
 לחץ בלבד.-המחזיר אור תיעשה בחימום ובתנאי תת

 אור ייעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור.-הסימנים על הסרט המחזיר .6

רט, סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצרן כל תמרור ישא על פניו שאינם מכוסים בס .7
 )או סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור.

 העמודים
 

מ"מ, לדרישות ת"י  2.21ובעובי דופן  3העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " .1
 "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי. - 531

עדים להתקנה עליו, גובה אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיו .2
 התקנתם ועומקו ביסוד, הכל לפי המפורט בתוכניות.

 בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו. .3

פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה, אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד  .4
 בהתזת חול לצורך הסרתה.

כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים העמודים ייצבעו בשכבת אבץ  .5
לבן וכמפורט בתוכניות, הצביעה תיעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי -שחור

 שעות. 24ובאופן שתהא נקיה מנזילות צבע בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 

ס"מ, הקופסה תהיה  1העמוד יכוסה בקופסא עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  .6
 כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.בקוטר פנימי 

מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתוכניות ולפי פרטי המיקום  לפני הצבת העמוד  .7
יש לבדוק שלא יהיה  מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים כל סטיה 

 במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס.

( הצבת 118)לפי ת"י  15 - ב ון ס"מ ממולא בבט 41העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  .8
 ס"מ. 21העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 

העמוד יוצב בזהירות ובאופן שתימנע מפולת בקירות הבור, העמוד יוצב אנכית,  .9
ולאחר שתוצק כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה 

 אדמה זו תהודק ידנית.

 שעות לאחר יציקת היסוד. 24בוצע לפחות התקנת התמרור אל העמוד ת .11
 

 הצמדת העמודים לתמרורים
 

התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן )קולר( כמפורט בתוכניות  .1
 ובפרטים.

כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן, כל הפינות יעובדו וייקמטו כל  .2
בה בחומצה לפני הרכיבים יהיו מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צרי

 כן, כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.

ס"מ מתחת  211שמאפשרים מרווח פנוי בגובה התמרורים יותקנו בגבהים  .3
 לתמרור הנמוך ביותר.

אור לשביעות -זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותתוקן עד לקבלת החזר .4
 רצון המהנדס.

 
 

 :ביח' כדלקמן דאספקה והצבה של תמרורים תימד



בכתבי הכמויות, כאשר העמוד  5.111לפי סעיף  דאספקה והצבה של תמרור אחד על עמוד, תימד -
 והתמרור גם יחד נמדדים ביחידה אחת.

בכתבי הכמויות,  5.111לפי סעיף  דאספקה והצבה של לוח תמרור נוסף על עמוד קיים תימד -
יחס הן לעמוד שהוצב ע"י כאשר כל לוח תמרור נמדד כיחידה אחת. המונח "עמוד קיים" מתי

 בכתבי הכמויות. 5.111אחרים והן לעמוד שהוצב ע"י הקבלן, במסגרת סעיף 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ריצופים ומדרגות אבני שפה - 6פרק 
 
 )כולל אבני תעלה( בני שפה מסוגים שוניםספקת והנחת אא 16.
 

ללי. המחיר כולל את של המפרט הכ 51174יבוצעו וישולמו לפי האמור בסעיף  לסוגיהן אבני שפה
           בטוןמ כל החומרים, אבני שפה, את העבודה, אספקה וסידור האבנים והיסוד, כולל יסוד ומשענת

אספלט קיימת,  תלמיסעלביצוע מושלם. במקומות שבהם תבוצע אבן שפה חדשה בצמוד , 21 -ב 
 פלט בבטון.יכלול מחיר אבן השפה גם את מילוי כל המרווח בין אבן השפה לבין האס

 
  אבן שפה גננית 6.2
 

אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב )בין  םלאבן השפה הגננית תבוצע ותשו
 .21 -ב   בטוןמלפי האמור במפרט הכללי. המחיר כולל גם יסוד ומשענת  היתר סביב גומות לעצים(

 
 תבקשתושפה  ני אב 6.3
 

בהתאם לסוג האבן  ס"מ, 51ס"מ או  25אורך קצרות ב מודגש בזאת כי בקשתות יבוצעו אבני שפה
אלא יכללו בסעיפים הקיימים, בכתב הכמויות  ,המונחת במקום. אבני שפה אלה לא ימדדו בנפרד

 ., מסוגים שוניםמ' 1לאבני שפה באורך 
 

 מדידה 6.4
 

 כל אבני השפה לסוגיהן, ימדדו במ"א, לכל  סוג אבן בנפרד, לפי הסעיפים השונים בכתבי
 הכמויות.

 
 

 באבנים משתלבות מסוגים שונים ובגוונים שונים ריצופים
 

 כללי
 

 למפרט הכללי. אותם הסעיפים  41עבודות הפיתוח והריצוף יעשו בהתאם למפורט בפרק 
 של המפרט הכללי.  51יבוצעו בהתאם למפורט בפרק  41שלא באים לידי ביטוי בפרק 

 של המפרט המיוחד. כמו כן יחולו ההנחיות הניתנות בסעיף זה 
ס"מ  8ס"מ, או בעובי  6הריצוף יהיה באבנים משתלבות אפורות וצבעוניות מסוגים שונים בעובי 

 ס"מ. דוגמת הריצוף תהיה כמפורט בתכניות. 4על גבי שכבת חול נקי בעובי 
יונחו אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ס"מ,  11ובעובי ס"מ,  8אבני ריצוף בעובי 

 ס"מ. 6תב. במקומות האחרים יונחו אבני ריצוף בעובי ובכ
 Heavy Duty Eilat  -ס"מ יהיו מייצור מיוחד המיועד לשימוש באילת  11אבני ריצוף בעובי 

 



 ביצוע ריצוף באבנים משתלבות 6.5
   

 כללי: 6.5.1
 

 .בקטעי ריצוף בהם נדרש יותר מגוון אחד, ייקבע מרקם הנחתם ע"י המפקח 
 ר בחלקי אבנים חרושתיים )חצאי אבנים לריצוף בקצוות ליד   הקבלן ישתמש במידת האפש 

   אלמנטים ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים בהם אין זה מתאפשר יבוצע חיתוך במשור              
 (.41פרק  –סיבובי כמפורט במפרט הכללי  מכני/חשמלי            
 8, או ס"מ 6ך מאושר בעובי האבנים תהיינה מהסוג המפורט בכתב הכמויות או שווה ער  

   ס"מ. 4)לפי הסוג( ותונחנה על גבי שכבת חול בעובי  ס"מ       
  ק"ג  4ס"מ מיוצב בצמנט, בשיעור  4בכיכרות יונחו אבני הריצוף על גבי שכבת חול בעובי 

 צמנט לכל מ"ק חול.       
  ף ולא ישולם  חגורה סמויה לתמיכת הריצוף, היא תכלל במחיר הריצו ששתידרבמקומות 

 עבורה בנפרד.            
 
 
 

 והנחתן: אספקת האבנים המשתלבות     6.5.2
 
 על  ונושא תו תקן.מאושר ליצורם   הקבלן יספק את האבנים המשתלבות ממפעל  .1

הקבלן יהא להציג תעודות של בדיקות שבוצעו לאבנים כנדרש במפרט זה ממעבדה 
של כל סדרה שיסומן על גבי האבנים של  תוך התייחסות לתאריך הייצור -מאושרת 

 אותה סדרה.
  שומר לעצמו  מפקחהבדיקות הנ"ל לא ישחררו את הקבלן מאחריות לטיב החומרים. ה       .2

הזכות לדרוש לבצע בדיקות נוספות מתוך האבנים שיובאו לאתר, תוצאותיהם  את             
 הן את התאמת האבנים לדרישות המפרט.  גם יקבעו  

 האבנים יגיעו לאתר מסודרות על מגשים במנות שיוכנו על ידי המפעל. כל אבן         .3
 שתמצא באתר עם ליקוי או פגיעה כלשהי בניגוד לנדרש במפרט זה, תפסל ותוצא               
 מהאתר באחריות הקבלן.             

  ניסור יותר על הקבלן להשתמש באבנים שלמות וחצאים שיוצרו על ידי היצרן.        .4
 רק למידות שונות מהנ"ל.              

 לא יותר שימוש בגליוטינה. -חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד        .5
   חגורת בטון סמויה בעבודת הריצוף תכלל במחיר הריצוף,  ללא        .6

   2, כולל 21-ס"מ ויהא מבטון ב15*25מדידה ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא              
  .   פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך  6@21וברזל קושר  8ברזלי אורך בקוטר              
  כלפי חוץ. 11%ס"מ ויהיו בשיפוע של  3 -ב             

 על הקבלן לקבל הוראת המפקח ביחס לקו או קוי התחלת דוגמת הריצוף.       .7
 

 שכבת החול מתחת לאבנים 6.5.3
 

, או חול נקי שפיך אחר שיאושר ע"י המפקח תחת לאבנים תהיה מחול דיונות שפיךשכבת החול מ
יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך וחומרים אורגניים , 5%- 141עובר נפה  95% 61עובר נפה 

 .4%תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על  .ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק
 קה השתית מלכלוך ומגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת החול לפי פיזור החול תנו

 לפני אישור המפקח לטיב השתית.
 החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים 

 לשביעות רצון המפקח. ,ללא הידוק ,לפני הנחת הריצוף
לא  ס"מ. לפני הנחת האבנים 4י אחיד של שכבת החול לאחר הנחת הרצוף והידוקו תהיה בעוב

 .שפזורה ופולסהתותר כל תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול 
 

 ביצוע הריצוף 6.5.4
 

 לפני התחלת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה )תחולת הרטיבות 
 (.4%לא תעלה על 

 בהתאם לתכנית, בהתאמה לקו  ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במרצפות שיסודרו



 הגימור של אלמנט השפה.
 השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה תבוצע במרצפות שלמות וחלקיות בהתאם לצורך. 
לא יורשה  האבנים החלקיות יחתכו לפי מידה בעזרת מכשיר ניסור מיוחד שיאושר ע"י המפקח.

פגמים וסדקים עם שפות יש  להקפיד שהאבן המנוסרת תשאר שלימה ללא  שימוש בגליוטינה.
 ניצבות לאחר  הניסור.

 יונחו בעבודת ידיים בסידור כמצויין בהתאם לתכנית. האבנים יונחו כך  ריצוףאבני ה
  קטעשתשתלבנה במרווחים מינימליים ביניהם. כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר ב

 .מ"ר שהקבלן יכין על חשבונו 21 -בגודל כ  נסיוני
 מ"מ. הרווח   3י המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה המרווח המכסימל

 מ"מ. 2המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות 
 יש לבצע הדוק ראשוני של משטח אבני הריצוף,  סיום הנחתאחרי מועד  בסמוך ככל האפשר

   2111האבנים המשתלבות באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות כח צנטרפוגלי של 
 מעברים. 3-מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב  1.5הרץ ובגודל של  111תדירות של ק"ג ו

 בכל מקרה לא יושאר בסוף יום העבודה  .תוך יום העבודה של ביצוע הריצוףבהידוק זה יבוצע 
     –שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ 

 ריצוף יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו  שעות לאחר ביצוע ה 24
 לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות. לאחר מכן יימשך הידוק הראשוני כולל מילוי 

 מעברים נוספים. 4 -המרווחים בחול המחצבה ב 
 טון או מכבש  12בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש 

 מעברים לפי הוראות המפקח ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע   8 -ומטי כבד ב פניא
 המשטח הנסיוני, לקבלת מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.

כל המפקח רשאי להורות על שינוי בדוגמת הריצוף ובהתאמת הגוונים. לא ישולם בנפרד עבור 
 ה לשינוי במחירי היחידה לעבודות ריצוף בכתב  הכמויות.עיל הלא יהוו האמור לעיל והוא

 
 סטיות מותרות בביצוע 6.5.5

 
 .שיורה המפקחעל הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים .   1
 מ"מ. + 8לא תעלה על  ו/או מהמישוריות הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן .2
סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת  .3

מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו  5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות 
 מ"מ. 1עלה על תלא  , העצמי, בהישענו על קצוותיו

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן לעבד  .4
 על ידי המפקח. בגבולות שייקבעו ח,ולרצף מחדש את המשט

 מ"מ. 1הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  .5

     תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות  .6
 ונמצא מתאים לתכניות.       

 
 אחריות לטיב האבן והביצוע 6.5.6 
 

     חודש ממתן תעודת גמר 24תהיה  ,, לטיב הביצוע וכו' כנדרשאחריות הקבלן לטיב האבן          
  . במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים לכל "מבנה" בנפרד          
 סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני  3סדוקות ו/או שבורות בפינותיהם במידה העולה על           
 לעיל, הכל לשביעות רצון המפקח. 6.5.5קיעות מעבר למוגדר בסעיף משטחים שבהם היו ש          

 
 מדידה ותשלום 6.5.7

 
 , כמצוין בכתב הכמויות.המדידת הריצוף תעשה במ"ר, לפי סוג האבן ועוביי

 המחיר בכתב הכמויות לאבני ריצוף לבנות, יהווה תוספת למחיר האבנים        
 הצבעוניות.   
 מסוגי אבני הריצוף לעיל יהווה תמורה מלאה עבור אספקת האבן,   מחיר היחידה לכל אחד    
 אספקת והנחת שכבל החול, פיזור האבנים והנחתן, לפי הדוגמאות בתכניות והוראות המפקח,    
 , הידוקים אספקה, פיזור וטאטוא של חול 21 -ניסורים, מילוי מרווחים, חגורה סמויה מבטון ב    
 ע כל העבודות הדרושות לקבלת עבודה מושלמת, כולל סילוק הפסולת על גבי האבנים, וביצו   
מקוטעים בהתאם ר גם הנחה בקווים למקום שפיכה מאושר. בריצוף לבן כוללת תוספת המחי   

 לתכניות ולהנחיות המפקח.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קירות וסלעיות  -  7פרק 
 

 אבן מבטון מזויין, ללא חיפויביצוע קירות תומכים   1. 7
  
 בהתאם לפרטים בתכניות. ,31-ב מבטון מזוייןהעבודה כוללת ביצוע קירות תומכים                  

 
לפי   -ס"מ, אופקיים, או אנכיים  11טפסנות חזית הקיר תהיה עם לוחות עץ ברוחב 

 הוראות האדריכל.
 

  ,  כמסומן בתוכניות.3בקוטר "  P.V.Cניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות 
יהא בעל שתי שורות  H=  2.5יהא ללא פתחי ניקוז. קיר בגובה  H=  51קיר עד גובה 

 תמטר נוספים בגובה הקיר, תתוסף שורת נקזים. מאחורי צינורו 2.1נקזים ועבור כל 
 הניקוז יש לסדר צרורות אבן עטופים ברשת פלסטית, הכל בהתאם לפרטים בתכניות.

 
 .קר" -ס"מ עם מילוי "קל  2יהיה ברוחב  מטר. התפר 8 -תפרים יבוצעו כל כ 

 
 ס"מ. 25עד  בעובי בשכבות מהודקות  ,מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר גרנולרי בלבד

את כל עבודות החפירה או החציבה הדרושות, כוללים  ,כל מחירי היחידה עבור הקירות
מ"ק  ק"ג ברזל לכל 71ברזל הזיון )בשיעור עד  ואשפרתם,  הבטוניםויציקת אספקת 

מילוי והידוק בשכבות בגב הקיר, סילוק בטון(, נקזים וצרורות ניקוז כמפורט לעיל, 
וכל  קירעבודה הנדרשת לביצוע מושלם של ההעודפים למקום שפיכה מאושר, וכן כל 

לפי  בפרקים ובסעיפים המתאימים. המדידה במ"ק ,הנדרש בפרטים ובמפרט הכללי
ללא הפרדה בין היסוד והקיר, ולא כולל נפח , המידות בתוכניות בהתאם לגובה הקיר

 נדבך ראש הקיר.
 

 לכל סוגי הקירות התומכיםמאבן כורכרית  נדבך ראש   7.2
 

 ס"מ, או במידות 26/21/811מאבן כורכרית במידות נדבך הראש  יהיה עשוי    
 ת האדריכל.יר, לפי בח ס"מ 41/41/11  
קשירה, לשביעות רצונו המלאה של  את אספקת האבנים והתקנתם, כוללהמחיר כולל   

 .      המפקח
 ., לפי גודל האבןנדבך בראש הקיר ימדד במ"אה  

 
 מבטון מזויין חיפוי "כורכרית" בחזית קיר   7.3
 

ס"מ, דגם "חופית" או  2.5העבודה כוללת אספקת אבני חיפוי מכוכרית מנוסרת בעובי                    
 , במקומות שיורה האדריכל.מבטון מזויין זית הקירשווה ערך מאושר,  ויישומם בח

 
 עבודה זו תימדד במ"ר.                   

 



תמורה מלאה עבור אספקת אבני החיפוי, יישומם, ניקיון בסיום העבודה,  המחיר מהווה                  
כולל כל הציוד, העבודות והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של החיפוי, לשביעות 

 צונו המלאה של המפקח.ר
 

 בבניה פראית עם חיפוי אבן אילת תומכים מסוג "קיר כובד"קירות ביצוע      7.1     
 

העבודה כוללת ביצוע קירות תומכים מסוג "קיר כובד" עם אבן אילת בבניה פראית,                  
 הכל  

 בהתאם לפרטים בתכניות.                 
 

 ק"ג צמנט לפחות למ"ק בטון. 251ויכיל  21 -הא ב סוג הבטון י        
 

האבן בפני הקיר תהא אבן אילת. סוג הבנייה כפרית פראית. תשומת לב הקבלן לבצוע 
 .ס"מ העליונים של הקיר 51 -דו פנים ב 

 
המפקח יאשר את סוג האבן עפ"י דוגמא שתובא ע"י הקבלן ואת אופן הבנייה עפ"י 

צע ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל בביצוע הקיר מ"ר לפחות, שתבו 2דוגמא של 
 לפני קבלת אישור המפקח לדוגמא.

 
 ס"מ.  41מטר בגובה  של   2כל  3בקוטר "  P.V.Cניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות 

יהא בעל שתי שורות  H=  2.5יהא ללא פתחי ניקוז. קיר בגובה  H=  51קיר עד גובה 
הניקוז יש  תים תתוסף שורת נקזים. מאחורי צינורופוסמטר נ 2.1נקזים ועבור כל 

 לסדר צרורות אבן עטופים ברשת פלסטית, הכל בהתאם לפרטים בתכניות.
 

 קר" כמסומן בתכניות. –ס"מ עם מילוי "קל  2מטר ברוחב  8 -תפרים יבוצעו כל כ 
 

 ס"מ. 25מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר גרנולרי בלבד בשכבות מהודקות של עד 
 

עבור הקירות כוללים אספקת האבנים מחיר הקיר בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה 
והנחתם, הבטונים, חומר המילוי בגב הקיר, צינורות ניקוז, צרורות אבן, חפירה 

לקירות, ליסודות, למרחב עבודה, מילוי והידוק בשכבות בגב הקיר, סילוק עודפים 
לביצוע מושלם של האלמנט וכל הנדרש למקום שפיכה מאושר, וכן כל עבודה הנדרשת 

 בפרטים ובמפרט הכללי בפרקים ובסעיפים המתאימים.
 
 המדידה במ"ק, ללא הפרדה בין היסוד והקיר, ולא כולל נפח נדבך ראש הקיר. 

 פני -ציפוי דו       7.5
 

פני במקומות שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח תשולם  -עבור תוספת ציפוי דו   
 תוספת 

 חיר הקיר. לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. המדידה במ"ר.למ  
 

 
 אספקה והתקנה של גושי סלע לסלעיה    7.6
 

, מסוג מאושר ע"י כ"א מ"ק 1.5העבודה כוללת אספקה והתקנה של גושי סלע בנפח מעל              
 וסידורם במסלעה, לפי הפרטים בתוכניות והנחיות האדריכל. ,האדריכל

 
 .  11Bהיה במ"ר של פני הסלעיה, כמסומן בפרט המדידה ת 

 
תמורה מלאה, עבור כל עבודות החפירה והמילוי הדרושות, כולל מילוי  המחיר מהווה 

, סילוק עודפי עפר 11Bלפי פרט  –בשכבות בגב הסלעיה, אספקת הסלעים, סידורם 
דה ופסולת, וכל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצועה המושלם של העבו

 לשביעות רצון האדירכל והמפקח.
 

אם המפקח ידרוש זאת, יכלול המחיר גם הכנת קטע לדוגמא לאישור האדריכל או  
 המפקח.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ועבודות שונות , גדרות, מעקות ריהוט רחוב  -  8פרק 
 

 הערות כלליות    8.1

ל העבודות ההכנה הדרושות, בכתב הכמויות, כוללים את כ 8א.   מחירי כל הסעיפים בפרק 
 :כולל

 .חפירות ליסודות ובסיסים  -  

 .חציבות בבטונים, לחיבור מעקות, גדרות ומאחזי יד   -  

 בהעדר פרטי זיון –יציקת בסיסים מבטון מזויין, כולל זיון עפ"י הפרטים בתוכניות, או    -  

 .לפי הנחיות המפקח ק"ג ברזל לכל מ"ק בטון, 51כמות של ב -בתוכניות             

 .אשפרת הבטון   -  

 .הצבת הפריט במקומו   -  

 .פילוסים והתאמות   -  

 .מילוי חוזר מהודק   -  

 .סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר   -   

 ניקוי השטח.   -  

 כל העבודות, הציוד והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בכל פריט ופריט,   -  

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.           

.   אם לא נאמר אחרת כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון חם. המחיר בכתב הכמויות ב
 מתייחס לגימור של הפריט בגילוון חם

.    לפריטים מסויימים בכתב הכמויות, מופיע סעיף נפרד, של תוספת עבור צביעה בתנור של ג
וספת למחיר הפריט המגולוון, עבור צביעתו ת עיפים אלה תשולםאותו פריט. במסגרת ס
 בתנור אחרי הגילוון.

לגימור של הפריט .    במוצרי מדף, שמגיעים ממילא צבועים בתנור, יתייחס המחיר הבסיסי ד
 בצבע, ולא תשולם עבורם התוספת עבור הצביעה בתנור.

 ים מדגמים שוניםסלאספקה והצבה של ספ    8.2
 

 בכתב הכמויות טורי, בהתאם לפמים שוניםמדג ים כוללת אספקה והצבה של ספסלהעבודה 
 ולפרטים בתוכניות.



 ., לפי כל דגם ספסל בנפרדהעבודה תמדד ביחידות

תמורה מלאה עבור אספקת הספסל לאתר, חפירת הבורות ליסודות, יסודות  המחיר מהווה
לוי חוזר מהודק של הבורות, הצבת מי ,ק"ג ברזל למ"ק בטון( 51מבטון מזוין )כמות הזיון 

הספסל באופן אופקי ומפולס. וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל 
 העבודות, הציוד והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

 ספסלים מדגם שמיוצר עם משענת יד, יסופקו עם משענת יד.

 וניםנים מדגמים שאספקה והצבה של אשפתו     8.3
 

גמים דאשפתונים משל  ,עיגון לפי הנחיות היצרן, עם ביסוס או העבודה כוללת אספקה והצבה
 לפרטים בתכניותלפירוט בכתב הכמויות ובהתאם  שונים,

 .כל דגם אשפתון בנפרדל, העבודה תמדד ביחידות

 ון לאתר, חפירת הבור להצבתו, יסוד מבטוןתתמורה מלאה עבור אספקת האשפ המחיר מהווה
ק"ג ברזל למ"ק בטון(, מילוי חוזר מהודק של הבור, הצבת האשפתון,  51מזוין )כמות הזיון 

וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד עיגון וביטון 
  והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

 

 עציצים מדגמים שוניםאספקה והצבה של      8.4
 

עציצים מדגמים של  ,לפי הנחיות היצרןבמידת הצורך, עיגון ו וללת אספקה והצבההעבודה כ
 לפרטים בתכניותלפירוט בכתב הכמויות ובהתאם  שונים,

 ., לפי כל דגם עציץ בנפרדהעבודה תמדד ביחידות

, עציץלהצבתו, הצבת ה כל ההכנותלאתר,  עציץתמורה מלאה עבור אספקת ה המחיר מהווה
ודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים עעיגונו וסילוק 

 הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

 .11 עבור מילוי העציץ באדמת גן, ישולם עפ"י הסעיף של אדמת גן בפרק

 מדגמים שונים ברזיה לשתיהאספקה והצבה של    8.5
 

מדגמים ברזיה לשתיה של  ,ות היצרןעיגון לפי הנחי, ביסוס והצבה ,העבודה כוללת אספקה
 שונים, כמפורט בכתב הכמויות, ובפרטים שבתוכניות.

 ., לכל דגם של מתקן שתיה בנפרדביחידות דתימדהעבודה 

, יסוד מבטון הלאתר, חפירת הבור להצבת ההברזיי תמורה מלאה עבור אספקת המחיר מהווה
, ההברזייוזר מהודק של הבור, הצבת ק"ג ברזל למ"ק בטון(, מילוי ח 51מזוין )כמות הזיון 

והחומרים  וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודותעיגון וביטון 
ניקוז לפי הנחיות היצרן מערכת  ,שתיה  עירוני למקור מימתקן השתיה חיבור ל הדרושים

 הציוד והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.כולל כל ו

 ניקוז ועבור חבית ניקוז ישולם בנפרד, לפי הסעיפים שלהלן. עבור ברכת

 ברכת ניקוז ביצוע  עבור מתקן שתיה תוספת ל   8.6
 

מ'  1.5העבודה כוללת אספקה והתקנה של שוחת ניקוז עגולה מחוליות בטון, בעומק עד        
 ובקוטר

כולל כל הפרטים בתיאור טון עם מסגרת ריבועית, ו 25ס"מ, עם מכסה מיצקת לעומס  111       
 הסעיף בכתב הכמויות.

 
 עבודה זו תמדד ביחידות.       
 

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת השוחה על כל מרכיביה, ביצוע עבודות העפר          
הדרושות,  התקנת הברכה, כל אביזרי החיבור הדרושים לחיבורה למתקן השתיה, ביצוע 

 לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.החיבור, סילוק כל הפסולת 
  לשתיה מתקןחבית ניקוז עבור  של  טמנה אספקה וה   8.7
 



ליטר, מילויה בחצץ,  211כוללת אספקה והטמנה של חבית מחוררת ממתכת בקיבולת  העבודה     
, כולל כל עבודות החפירה הדרושות, המילוי מתקן השתיהל 3/4חיבורה עם צינור בקוטר "

שיעור  , סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר, וניקוי מושלם של השטח.החוזר המהודק
 החירור של החבית יהיה לפי הנחיות המפקח.

 
עבודה זו תמדד ביחידות. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, לקבלת עבודה מושלמת, לשביעות      

 רצונו המלאה של  המפקח.
 

   תחנת אוטובוס אספקה והצבה של   8.8
 

בדגם  תחנת אוטובוסעיגון לפי הנחיות היצרן של ו , ביסוסהצבה ,עבודה כוללת אספקהה
 . ערך מאושר או שווההמצויין בכתב הכמויות, 

 העבודה תמדד ביחידות.

הנדרשות,   החפירכל עבודות הלאתר, התחנה  תמורה מלאה עבור אספקת המחיר מהווה
פילוס , ס"מ 15בעובי  "ג ברזל למ"ק בטון(ק 51)כמות הזיון  21-במבטון מזוין  משטחיציקת 

 התחנה, הצבת כפי שיידרשמילוי חוזר מהודק השטח והידוקו לפני יציקת משטח הבטון, 
וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, והחומרים  ,ועיגונה

לפי לוח התחנה   , וכולל אספקה והתקנה של שלט על גביהדרושים לביצוע מושלם של העבודה
 .התמרורים

 

   דגם "דרומית" ממתכת ובטון טרוםפרגולה אספקה והתקנה של   8.9
 

בהתאם לפרט   הפרגולהעיגון לפי הנחיות היצרן של והצבה הרכבה,  ,העבודה כוללת אספקה
 בחוברת הפרטים.  P6מס'  

 ., של שטח הקירוימ"רהעבודה תמדד ב

על כל חלקיה ומרכיביה, אספקתם לאתר, הפרגולה ר ייצותמורה מלאה עבור  המחיר מהווה
הכנת היסודות להצבת הפרגולה, הצבתה, כל עבודות החפירה הדרושות, המילוי החוזר, 
החזרת השטח לקדמותו, סילוק הפסולת ועודפי עפר לאתר שפיכה מאושר וניקוי מושלם של 

לשביעות  של העבודה מושלם הכולל כל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצועהשטח, 
 .רצון המפקח 

 

 מ' 1.2אספקה והתקנה של גדר רשת בגובה   8.11

 

מ' מעל פני הקרקע הסופיים של  1.2במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין גדר רשת בגובה         
 עבודות העפר, במקומות שיורה המפקח.

ס"מ, ותמתח על עמודים  5*5מ"מ, וגודל חורים  3הרשת תהיה מגולוונת עם חוטים בקוטר  
מ'. כל עמוד שלישי ועמודי הקצה יהיו עמודים מחוזקים עם עמוד  3מצינורות מגולוונים כל 

אלכסוני, מסוג עמודי הגדר, שיותקנו באלכסון בניצב למישור הגדר,  בצד הפנימי שלה. לאורך 
בתחתיתה  מ"מ בתחתית הרשת, בראשה , 2.5חוטי מתיחה מגולוונים בקוטר  3הגדר יותקנו 

 ס"מ מעל פני הקרקע. 5ובמחצית גובהה.  תהיה במרחק עד 

 בראש כל עמוד תותקן כיפה מפלסטיק, למניעת חדירת מים. 

 ס"מ. 41ס"מ ובעומק  31בקוטר  21-העמודים יבוססו על בסיס בטון  ב 

העבודה תימדד במ"א של גדר מותקנת באופן מושלם באתר, לשביעות רצונו המלאה של  
 המפקח.

 המחיר יהווה תמורה מלאה עבור אספקת כל חלקי הגדר ואביזריה, עבור הכנת היסודות 
 מילוי חוזר סביב היסודות, הצבת הגדר על כל חלקיה ואביזריה, וניקוי השטח בסיום העבודה.

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


