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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 )מסמך א'( -תנאי המכרז 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 תנאי המכרז
 

 א.ג.נ.,
 

 הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת 181/20מ/מכרז מס' הנדון: 
 )"מכרז אומדן"( 

 

 מהות המכרז ותוכן המסמכים .1
 

החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "החברה" או "חכ"א"( מבקשת בזאת לקבל  1.1
 - )להלן הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילתלהצעות 

מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז שוא "העבודות"(  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נ
 יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

 
 המסמכים דלהלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז: 1.2

 תנאי המכרז )מסמך זה(; -מסמך א' 
  ;ת המציעהצעת המציע כולל הצהר -מסמך ב' 
   ;, כולל נספחי ביטוח לרבות הצהרות ונספח עבודה בחוםנוסח החוזה -מסמך ג' 
 מוקדמות )לא מצורף(; - 00מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק  -מסמך ד'

  ;מפרט טכני מיוחד -מסמך ה' 
  ;כתב כמויות ומחירים -מסמך ו' 
  ;תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך ז' 
 ;+ תוכניות )בתיק נפרד( תוכניות רשימת -מסמך ח' 
  ;ותוינוסח הערב - 1+ ט' מסמך ט' 
  ;תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, ותשלום שכר מינימום -מסמך )י( 

  .קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת
 .הסדרי תנועה -נוהל מינהל ההנדסה 

 
ההצעות, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת  1.3

להלן, לערוך  10.1הארכה במידת הצורך, של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 
שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או 

ויימסרו לכל  הל הפחתות כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים
 לאשר בכתב את קבלתם. מחויביםאשר יהיו , מסמכי המכרזהרוכשים של  

 

לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע  1.2 עיף קטןכל המסמכים המפורטים בס 1.4
בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון שנקבע 

עה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצ
 .בהם לכל מטרה אחרת

 

 ביטוחים 1.5
 

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה  1.5.1
", הביטוחים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: " במכרז

 . בהתאמה(
 

בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ג' ביטוח הות ידרש לעמוד בדרישיהזוכה  הקבלן 1.5.2
ביטוח על לחוזה  )להלן: " 19" סעיף השגחה נזיקין וביטוח", פרק ג' "נוסח החוזה"

תנאים כלליים לביטוחי )להלן: ""( ובמוסף ב' למסמך ג' "נספח ב'" ידי הקבלן
ולחוד "( להלן ביחד אישור ביטוחי הקבלן)להלן: " 1לרבות האמור בנספח ב'  "(הקבלן

 ".ביטוחי הקבלן: "
 

הוראות הביטוח המפורטות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את    1.5.3
בזאת כי קיבל  ומצהירבמלואן  המכרזמהות העבודות לפי מסמכי  ואתבביטוחי הקבלן 

 לעיל ולהלן. כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  ממבטחיו
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 יםהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב  1.5.4
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי  בידי החברה ולהפקידבביטוחי הקבלן 

)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על  אישור ביטוחי הקבלן 1נספח ב' לתחילתן, את 
 ידי המבטח. 

 
עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת  בנוסף להמצאת אישור  1.5.5

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ החברה בכתב ימציא לה העתקים
 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי   1.5.6
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות 

כי ככל שיערכו שינויים החברה תתעלם מהם והנוסח מובהר,  דרישות הביטוחל
 .שיחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה

 
 אישור ביטוחי הקבלן 1נספח ב' אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי   1.5.7

הצהרת הקבלן  ( 2לרבות נספח ב' ), )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי מבטחי המציע
 תהא רשאיתהחברה הקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מהחתו פטור מנזקים –

 מים כנדרש.החתו יםלמנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור
 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 1.5.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף    1.5.8
החברה לעיל, תהא  1.5.7כאמור בסעיף , (1וחי הקבלן )נספח ב' נספח אישור ביט

 לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.רשאית 
 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים    1.5.9
ציע כי בדק עם מבטחיו ואין , המהווים אישור המאלא בחתימה וחותמת של המציע

 .להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הבטוחים הנדרשים
 

כי המצאת נספחי הביטוח המפורטים לעיל חתומים כאמור לעיל מהווה  מובהר בזאת  1.5.10
 תנאי יסודי לקיומו של החוזה על נספחיו.

 
 מע"מ   1.6

 
" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם 0ר "מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעו

יחול על לא ", וזאת בין אם בפועל 0התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "
מקום מושבו. כן מובהר כי לחברה באפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות  ע"מהזוכה שיעור מ

לא תהא לה אחריות לכך.  לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם
תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו  ,אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת

בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית  ,בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת
 מס כחוק. 

 

  תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .2
 כלמקיים את במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, אשר  ,רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע
 דרישות  הסף המצטברות הבאות:

 
לפי  200לפחות בענף  4-בסיווג גקבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים המציע הינו  2.1

 . 1988-ות )סיווג קבלנים רשומים( תשמ"חילעבודות הנדסה בנא רישום קבלנים תקנות
 

, הינו קבלן הרשום כדין עבודות החשמלהמוצע מטעמו לביצוע  או קבלן המשנה.     המציע, 2.2
רישום  תקנותלפי  270-ו 250, 160פים לפחות, בענ 2-אבסיווג אצל רשם הקבלנים 

 . 1988-ות )סיווג קבלנים רשומים( תשמ"חילעבודות הנדסה בנא קבלנים
 

 נו קבלן הרשום כדין, היעבודות הצנרתהמציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו לביצוע       2.3
לעבודות  רישום קבלנים תקנות לפי  260 בענףלפחות,  2-בבסיווג אצל רשם הקבלנים 

 .1988-ות )סיווג קבלנים רשומים( תשמ"חיהנדסה בנא
 

את כל  מיםמקיי, עבודות הגינוןמטעמו לביצוע  ים/המשנה המוצע ני/המציע, או קבלן      2.4
 דרישות הסף המצטברות הבאות:

ע והשלים בעצמו ולא באמצעות צד שלישי ו/או קבלן משנה בתקופה שמאז יצב (1
דונם  10גינון והשקיה בהיקף של עבודות  ההצעהועד ולמועד הגשת  2013שנת 

 שנה.כל ל
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יצע והשלים בעצמו ולא באמצעות צד שלישי ו/או קבלן משנה בתקופה שמאז ב (2
 ,עי לפחותשלושה מגרשי דשא טב ההצעהועד ולמועד הגשת   2013שנת 

 מינימום.מטר  X 70 108שמתוכם מגרש דשא טבעי אחד לפחות בגודל של 

יצע והשלים בעצמו ולא באמצעות צד שלישי ו/או קבלן משנה בתקופה שמאז ב (3
את אחד לפחות שקיבל דשא טבעי מגרש  ההצעהועד ולמועד הגשת  2013שנת 

  אישור ההתאחדות לכדורגל.

צד שלישי ו/או קבלן משנה בתקופה שמאז  יצע והשלים בעצמו ולא באמצעותב (4
בשטח  לפחות סינטטישלושה מגרשי דשא  ההצעהועד ולמועד הגשת  2013שנת 
 FIFAושלושה מגרשי דשא סינטטי לפחות העומדים במבחני  ,דונם לפחות 7של 

 . לאיכות הדשא וחומרי המילוי

ה שמאז ביצע והשלים בעצמו ולא באמצעות צד שלישי ו/או קבלן משנה בתקופ (5
מגרש דשא סינטטי אחד לפחות במידות  ההצעהועד ולמועד הגשת  2013שנת 

 FIFAלמשטחים מלאכותיים ברמה של  FIFAמטר תקני על פי מדריך  100/70של 

QUALITY  אוFIFA 2 STARS.  

יצרן הדשא הסינטטי כי ביצע עד למועד הגשת ההצעה  מאתהמציא אישור  (6
. יש להמציא את אישורי FIFAם על ידי לפחות מאושריבארץ מגרשים  חמישה

FIFA .להוכחת תנאי זה 
 

 כולל לא )שלושים( מיליון ש"ח  30-בהיקף שלא יפחת מ  המציע הינו בעל מחזור שנתי    . 2.5
 .2017, 2016, 2015, 2014  לוש שנים מתוך השנים הבאות:לשמע"מ 

 
המעיד  1976-ציבוריים תשל"והינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים המציע  2.6

 .כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק
 
 בנוסח מסמך ט'. ש"ח 1,000,000 צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה המציע         .72
 

רישום בפנקס ולא ניתן להסתמך על , לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים     
של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות לשם הוכחת עמידה בתנאי ם הקבלני

 הסף.
 

במסגרת הצעתו ולא ניתן יהא  והמשנה שיאושר ניעבודות באמצעות קבלההמציע יחויב לבצע את       
אלא במקרים חריגים בלבד  הצעותההמשנה לאחר המועד להגשת  נילהחליף את זהות קבל

ראש ובכתב של החברה. אין בביצוע עבודות באמצעות קבלן משנה, כדי לגרוע ובאישור מ
 מאחריותו של הקבלן המציע.

 

 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .3
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים, המפורטים            

 לן, כדלקמן:לעיל וכן את המסמכים המפורטים לה 2בסעיף 

הנו מורשה חתימה של , על מסמכי המכרזכי מי שחתם  ,אישור רואה חשבון או עורך דין 3.1
המציע, כי חתם על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע  בהתאם למסמכי  
 המכרז. 

אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי  3.2
בונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא החש

פטור מלנהלם, וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על 
המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 

 בין הצדדים. תייכרוזה, אם הח יהיו תקפים במשך כל תקופת 
 

 כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים         3.3
  לעיל. 2.7עד  2.1             
  
לעיל, בנוסף לכל האישורים הנדרשים בסעיף  2.4להוכחת עמידתו בתנאים הנדרשים בסעיף   

 סוגכל פרויקט בנפרד: מכתב ממזמין העבודה המתאר את  זה, על המציע לצרף להצעתו, לגבי
 .    טיב איכות ביצוע העבודהול טיב המוצר, והתייחסות לתאריך השלמתוהפרויקט,  היקףו
               

     לעיל, על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח    2.5להוכחת עמידתו בתנאי הנדרש בסעיף              
  ני.עדכ              
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 תעודת עוסק מורשה. 3.4

  .תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, בנוסח המצורף במסמך י' 3.5

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 3.6

 בנוסח נספח ט'.למכרז ערבות  3.7

, תוספות ולרבות מכתבי הבהרותכל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות,  3.8
 חתומים בכל עמוד ועמוד., ויופצו על ידי החברה בלבד ושינויים, ככל שיהיו

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה 
בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת 

ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר עוסק מורשה( 
 המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 ערבות .4
 

על המציע להקפיד כי הערבות  .ש"ח 1,000,000  בסך שלהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  4.1
 -הלן )ל 14/09/2018עד  יום  '(. הערבות תעמוד בתוקףטהנוסח המצ"ב )מסמך  לפיתהא 

ולמימוש כל "הערבות הזמנית"(. הערבות הזמנית תשמש בטחון לחתימת החוזה ע"י המציע 
תחולט לאלתר על ידי החברה, אם המציע יחזור בו היא והתחייבויותיו על פי תנאי המכרז, 

תתקבל מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו. הערבות הזמנית תוחזר למציע, אם לא 
 חתימת החוזה עם המציע הזוכה.לאחר הצעתו, 

 
יחד עם זאת, החברה תהא  אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף.מובהר כי  4.2

רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות הזמנית, וזאת אם שוכנעה כי  
רון בלתי הוגן, או פוגעת בעקרון החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב וכי אינה מקנה ית 
 השוויון בין המציעים. 

 
 עד שתי החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך  4.3

 ימים נוספים, ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות  90תקופות של               
 כנדרש.              

 
שאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד חכ"א תהא ר 4.4

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו 
 הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. 4.4.1

 המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. ועדתוהוא מסר ל 4.4.2

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  4.4.3
 במכרז.

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי  4.4.4
 מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

 
ה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י חכ"א, תהא אם לא יחתום הזוכ 4.5

חכ"א רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, 
וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע 

 כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.
 

מיום שהמציע יחתום על  עבודה ימי 3תוך תתקבל, תשוחרר הערבות המציע אם הצעתו של  .4.6
להסכם  1ט'הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח 

 מהתמורה הכוללת  )להלן: "ערבות ביצוע"(. 10 %     בגובה של 
 

הערבות, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם אם  אתמובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל  4.7
 סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

 
 
 
 

 ההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר המציע .5
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 ההצעה 5.1

 "מכרז שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של תשומת לב המציעים מופנית לכך  5.1.1
לכל סעיף  מראש מחירי היחידה מצויניםסמך ו' מבשבו בכתבי הכמויות ש אומדן",

 החברה. עפ"י אומדןוסעיף 

 את שיעור ההנחה שהוא מציע,בעט בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע  5.1.2
 ממחירילכל אחד  הנקובים בכתבי הכמויות. הנחה זו תהיה קבועה ואחידה למחירים
 הכמויות.י שבכתב הסעיפים

אל  הנ"ל, את שעור ההנחה שהוא מציע ואת סכום ההצעה אחרי ההנחה יעתיקהקבלן  5.1.3
 של מסמך ב' )הצעת המציע( שלהלן.  1סעיף 

 יכללו במחיר המוצע. אם יחולו, היטלים ממשלתיים, מכס, ביול  ומס קניה, 5.1.4

     כל          תוספת של מחיר, ו -מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו   5.1.5
 וסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.סימן/סימון שית

 
 ובחירת ההצעה הזוכה אמות המידה 5.2

 
מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה הזולה ביותר, בה אחוז ההנחה שיוצע יהיה  5.2.1

 הגבוה ביותר.  
 אם מספר קבלנים יגישו הנחה זהה, כהצעה הזולה ביותר )להלן "הקבלנים  5.2.2 

 הזולים"(, החברה תאפשר לכל הקבלנים הזולים להשתתף בהליך של                            
הגדלת שיעור ההנחה, שבו יוכלו הקבלנים הזולים להגיש בכתב הצעה מתוקנת, 
שתציע הנחה גבוהה יותר מההנחה בהצעתם הקודמת.  החברה תהיה רשאית לחזור 

 ודדת, שתהיה הזולה ביותר.על הליך התמחרות זה, עד קבלת הצעה אחת ב
 חכ"א שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעיריית  5.2.3 
 אילת, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.               

שכותרתו  1992-, תשנ"בלחוק חובת המכרזים ב.2על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף  5.2.4
ם תתקבלנה שתי הצעות או יותר כהצעות הזולות ביותר א"עידוד נשים בעסקים", 

ואחת מן ההצעות היא עסק  ,למכרז, )עם שיעור הנחה זהה שנתנו לאומדן החברה(
בשליטת אישה, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור 

לחוק חובת  ב.2יין בכך, והעונה על דרישות סעיף ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעונ
המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה ותצהיר לפיו העסק 
הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; 

 לחוק חובת המכרזים(.ב. 2"אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 
 

 אופן רכישת מסמכי המכרז .6
 

פארק התעשייה אילתם, במשרדי החברה ברחוב  ,בלא תשלוםמסמכי המכרז ניתן לעיין ב 6.1
ניתן את המסמכים  .www.eec.co.ilאו באתר החברה בכתובת:  , אילת2מבנה אמת"ל 

לא יוחזרו שש"ח  2,500תמורת סך של בשעות העבודה הרגילות, החברה, במשרדי לרכוש 
ול המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידי המציע הרוכש, לרבות במקרה של ביט בשום מקרה,

 .01/05/2018 מיוםהחל  לוהכו ו/או שינוי תנאי הסף,

ובתוך מעטפה חתומה ע"י מנכ"ל החברה, או          ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז 6.2
 .ממלא מקומו, הנמצאת בתיק מסמכי המכרז

תירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי מובהר כי במקרה של ס ,למען הסר ספק 6.3
 המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר. 

 
 
 
 
 
 
 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .7
 

ימים לפני המועד האחרון  7-לא יאוחר משאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה  7.1
המכרז.  ציון שם המציע ומספר תוך, eec.co.illimor@ לכתובת המייל, להגשת ההצעות

 ,החברה תענה לשאלות בכתב, ותפיץ את תשובותיה לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז
יספקו הקבלנים. מכתבי התשובה של החברה לשאלות הקבלנים,  םאותכתובת המייל שעפ"י 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

כמו גם מכתבי הבהרה, תוספות ושינויים, שהחברה תוציא, אם תוציא, לקבלנים, לפני מועד 
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל מציע מחויב לצרפם להצעתו, הגשת ההצעות, יהוו 

 כשהם חתומים על ידו. 
תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י  החברה               

כל תוקף  היהי אלתשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד ו כלהקבלן. 
בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי  ןשתינתלתשובה 

עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים 
 יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה. –לא השיבה החברה לשאלה ו/או פנייה  בכתב בלבד.

 
האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד 7.2

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, 
 יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.

 

 סתירות ו/או אי התאמות .8

או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר  ,אמות לחוקים ותקנותאם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי הת
ימים לפני המועד  7לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 

לא התייחסה החברה לפניה  שלח לכל המשתתפים בכתב.יהאחרון להגשת ההצעות. תשובת החברה ת
ך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.  לא יפנה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצור

, מציע לחברה כאמור, יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות
 אי התאמות, טעויות וכו', וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל, לא תישמענה.

 
 סיור קבלנים  .9

 
, פארק . המפגש במשרדי החברה14:00בשעה  14/05/2018ב'  וםסיור קבלנים ייערך בי 9.1

 אילת. 2התעשייה "אילתם"  מבנה אמת"ל 
 

החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור.  9.2
 השתתפות בסיור אינה  חובה אך היא מומלצת מאוד. 

 
 . כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו 9.3

ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע 
שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או 

 תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור.
 

 אופן הגשת ההצעה .10
 

 מסמכי המכרז שהומצאו למציע ואשר הכוללתחוברת מסמכי המכרז על המציע להכניס את  10.1
ובצרוף יתר המסמכים שעל לעיל  4.1הערבות האמורה בסעיף  בצרוףעליו לצרף להצעתו, ו
 ידי עלם  כשהם מלאים וחתומי ,14:00בשעה  14/06/2018ה'  עד ליום, המציע לצרף להצעתו

 , אילת.2"אילתם" מבנה אמת"ל   היבפארק תעשי ,ההצעות במזכירות החברה לתיבת, ציעהמ
 

         יחד עם יתר מסמכי המכרז, למציע על ידי החברה נמסרהש ,במעטפה המיוחדת ההצעה תוגש        10.2
מכרז מס'  " :, ושעליה מצויןאו ממלא מקומו החברה שנחתמה עבור המכרז על ידי מנכ"ל

 ".הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת 0181/2מ/
 

 המעטפה תכלול: 10.3
חתומים ומוחתמים מקומות הנדרשים, בממולאים חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה את  .א

נדרש אימות חתימות יש להחתים עו"ד על אישור אימות בהם במקומות ש בידי המציע.
 החתימות.

 .לעיל 4.1ף ות האמורה בסעיבאת הער  .ב

  .לעיל 2סעיף באת המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים, המפורטים   .ג

 לעיל. 3סעיף , לפי עם הצעתולהגיש  מציעאת כל המסמכים שעל ה  .ד
 לעיל, ככל שיהיו. 7מסמכים על פי סעיף  .ה

 

     , בד בבד עםבמזכירות החברהמסרנה יתחתומות ומוחתמות ע"י המציע, כשהן  ,כל התוכניות 10.4
 הכנסת המעטפה עם הצעת המציע לתיבת ההצעות.
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

האמור,  בתאריך 14:00עד לשעה ע"י המציע או מי מטעמו לתיבת ההצעות  תוכנסמעטפה שלא  10.5
 והיא תיפסל. לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד

 

 לגביהם, בין תהסתייגוכל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל  10.6
י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו לא אם על יד

 הבלעדי של החברה. , הכל עפ"י שיקול דעתהלאלתר נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה
 

החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה  10.7
 הבדיקותרכישת תיק מסמכי המכרז,  לרבות בגין ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה,

 או כל הוצאות אחרות שהן. ,המוקדמות
 

 החתימה על ההסכם .11
 המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'. 11.1

 
 אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם. 11.2

 
לחתום על החוזה, וכן במקרה של הפרה יסודית  במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה 11.3

 רשאית החברה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז ,אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו
כל הוראות מכרז זה על נספחיו על  ו . במקרה כזה יחוללהלן 12.7בהתאם להוראות סעיף 

 הזוכה החלופי.
 

הימים האמורים,  90ות הזוכה בתוך במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זה 11.4
 תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת תוקף הערבות

. מציע  שלא יענה כל אחת יום 90ת של ונוספ עד לשתי תקופותהזמנית שניתנה על ידם, וזאת 
מנית תוחזר בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע והערבות הז ,לבקשה כאמור

 אליו.
 

 בסעיף משחתמה החברה על החוזה עם המציע הזוכה, תוחזר לזוכה הערבות הזמנית הנזכרת 11.5
כקבוע בחוזה  (,1ביצוע לקיום החוזה )מסמך ט' לעיל, וזאת כנגד מסירת כתב ערבות 4.1

אם  .מכרזב הזכייה ימים לאחר מועד מסירת הודעה על שבע, לא יאוחר מהמצ"ב למכרז זה
, תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות לעיליפקיד הזוכה ערבות כאמור  אל

ולבטל את הודעת  כפיצוי מוערך וקבוע מראש בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ,הזמנית
דין כל כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של החברה עפ"י  הזכייה שקיבל המציע.

 עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה. ,ת הזוכהו/או עפ"י התחייבו
 

בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי כלשהו לאלתר לפסול כל הצעה  תרשאי חכ"א 11.6
מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל 

הבלעדי  הו כלל, הכל לפי שיקול דעתדרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם  כאילו לא נכתב
 חכ"א.של 

 
 
 
 
 

 הוראות נוספות .12
 

לעצמה  שומרת ו אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא חברהה 12.1
את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.  מבלי 

או ברורה או ערוכה  דחות כל הצעה, שאיננה שלמהילגרוע מכלליות האמור לעיל, עלולה לה
וזאת עפ"י שיקול או שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים, הוראות המכרז  שלא עפ"י

 דעתה הסופי והבלעדי של החברה.
 

החברה תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזמין מן המציע רק חלק מן העבודות  12.2
ההנחה  שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שיהא בכך כדי לשנות את אחוזנשוא מכרז זה, והכל לפי  
 שהוצע על ידי המציע ביחס לכל מרכיבי העבודות. 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה  12.3

יבות בין מסו/או בחירת ההצעה הזוכה, שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות, 
שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, או מכל סיבה אחרת. בכלל זה מספר 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

הצעות שתוגשנה, והסכום הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת 
כלשהיא,  המכרז על ידי החברה, או לא נתקבלה הצעה היה ובוטלהחברה לבטל את המכרז. 

קבלנים אחרים,  המכרז כולם או מקצתם, או גם עם  תתפירשאית החברה לנהל מו"מ עם מש
 שלא בדרך של מכרז.

 
לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה  , אך לא חייבת,החברה תהיה רשאית 12.4

ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים  שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה
וכן לחקור ולדרוש  ,לעיל  2בתנאי הסף האמורים בסעיף משלימים, כדי להוכיח את עמידתו 

מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת 
  מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית. 

 
 בהצעתו, וזאת אם לאפשר למציע לתקן פגמים , אך לא חייבת,החברה תהיה רשאיתכמו כן,               

שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון 
 השוויון בין המציעים.

 
תקציבים מגורמי אישורים והתקדמות העבודות מותנית בקבלת התחלת העבודה ומובהר כי  12.5

הנ"ל במועד, תהא רשאית החברה  התקציביםהאישורים וחוץ. לפיכך, בנסיבות של אי קבלת 
במהלך ביצוע לפני ההתקשרות החוזית עמו או לפני תחילת העבודות או להודיע לקבלן 

יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות, והקבלן יסיים עבודתו  14העבודות, ובהתראה בת 
ות במועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי הקבלן לקבלת מלוא התשלום עבור העבוד

שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות 
האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא 
יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של 

 ההתקשרות.
 

מכל סיבה רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות ובנוסף,  על אף האמור, 12.6
יום(, ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא  90)לתקופה שאינה עולה על שהיא 

רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי 
משיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן להודיע לחברה כי אינו מעוניין לה

שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת 
 אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
כי אז לא יהיה הקבלן מכל סיבה שהיא, למען הסר ספק מובהר, כי היה והעבודה לא תחל כלל, 

יא, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר הזוכה זכאי לכל תמורה שה
 עם העבודות ו/או זכייתו.

 
 זוכה"כ השני במקום דורגה הצעתו אשר במציע לבחור , אך לא חייבת,רשאית תהאהחברה  12.7

רשאית   חודשים נוספים. החברה תהא 3ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך  "חלופי
יע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא להתקשר עם המצ

חודשים  12ההסכם עמו יבוטל, וזאת אם טרם עברו  אםייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או 
 ,הזוכהמציע כ חלופי זוכהב בחירה על החברה  והחליטה היה .מיום ההודעה על הכרזת הזוכה

החלופי כאמור,  מציעטרם הוחזרה הערבות ל . אםהזוכה המציע במקום החלופי המציע יבוא
החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר  מציעה

 הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עמו מותנית בהסכמתו.
 

 המבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה, תשומת לב המציע מוסבת לכך, כי תנאי מתל   12.8
במידה הוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט, הנו חכ"א ובין המציע הזוכה,  להתקשרות בין

חודשים  6 -עד ל תנאי מתלה זה  םלא התקיי ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה.ויידרש, 
מהמועד האחרון שנקבע לקבלת ההצעות למכרז, או עד למועד מאוחר יותר אשר יקבע על ידי 

כה במכרז יהיה בטל ומבוטל והעבודות לא תבוצענה. חכ"א, הסכם התקשרות בין חכ"א לזו
המציע הזוכה לא יהא רשאי לעלות כל טענה ולא  ה,במקרה של אי התקיימות התנאי המתל

 תהא לו כל זכות לתביעה, כספית או אחרת  כלפי חכ"א.
 

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד הקבוע בצו תחילת העבודות ועד לתום    12.9
 הבדק, עפ"י החוזה.התחזוקה ותקופת 

החברה, החברה תהיה   לשביעות רצונה שללאחר סיום שלב ההקמה ומסירת העבודות לחברה 
רשאית להסב את חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה עבור שלב התחזוקה, לעירית אילת 

כנס לנעלי יה תיייה"(. בנסיבות אלה, מיום הסבת החוזה מהחברה לעירייה, העירי)להלן "העיר
שינוי בתנאי ההתקשרות ובהתחייבויות הצדדים. לא תהיה למציע הזוכה  החברה, ללא שום
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

שום עילה לטענה  ו/או לתביעה כספית או אחרת, כלפי החברה ו/או כלפי העירייה ולא תוכר כל 
 טענה או תביעה כאמור.

 

 עלות על המכרז ועל ההצעהב .13
ושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל , הם מהחברהכל מסמכי המכרז הם רכושה של 

אם לאו. אין המציע רשאי  עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין לחברההמציע להחזירם 
 להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

 צד שלישי .14
 וכה.בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הז

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע 
שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי במקרה 

ר כי שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובה
אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של 

 ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.
. ש"ח 500זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של 

 רה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.הסכום ישולם לחב

 ת המציעוהצהר .15
. המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם

כולל החוזה הכלול בו  ,הגשת ההצעה והענות למכרז כמוהן כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרז
המכרז. הצהרה בנוסח המצורף למסמכי  יחתום המציע על ונספחיו, ברורים וידועים למציע. בנוסף,

                                                                                                                 נפרד מהצעתו.ק בלתי חל הצהרה זו תהווה
 
 

 בכבוד רב,              
 

 חברה הכלכלית לאילתה                                                                                                            
 חכ"א( בע"מ)                                                                                                                 
*    *    * 
 א י ש ו ר

 
 .הנני מאשר כי קראתי מסמך זה וכי אני מסכים לכל האמור בו

 
 חתימת המציע: ________________
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 מסמך ב'() -הצעת המציע רטי המציע ופ
 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת 1/2018מ/מכרז מס' 
 

 )"מכרז אומדן"( 
 

 

 פרטי המציע .א
 

   ......................................................................................שם:

    :.................................................................................כתובת

    :.......................................................................שם איש קשר

    ..........................................................:........................טלפון

    :..........................................................................פקסימיליה

   :.........................................................כתובת דואר אלקטרוני

   ....................................................:..........מספר עוסק מורשה

    :......................................................................מספר החברה

 :פרטי חשבון הבנק

 בנק................................. 

 סניף )שם ומספר(.............. 

    ...מס' חשבון.................... 
 
 

 שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 סמך ב'(מ) –הצעת המציע 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 
 

  הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת 1/2018מ/מכרז מס' 
 ומדן()"מכרז א
 
 

 הצעת המציע -מסמך ב' 
 

 ____________________________ החתום מטה:  ואנ
 

לפי חוק רישום קבלנים  ,200לפחות בענף  4-בסיווג גהרשום כדין אצל רשם הקבלנים     קבלן 
 , מצהיר כי :1988 -תשמ"ח ,)סיווג קבלנים רשומים( ,ותילעבודות הנדסה בנא

 
המכרז, טופס החוזה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות לאחר שקראתי בעיון את תנאי  .1

 מכרזוהמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים ל
וביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי את תנאיו ומצבו, וכן לאחר שהבנתי את השיטה לפיה 

צע העבודה ולקבל את שכרי הוכן חשבון הכמויות וכן השיטה והתנאים שלפיהן אצטרך לב
ב בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות יבהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחי

המופיעות בתכניות והמתוארות במפרטים ובתנאים הכללים, עפ"י המחירים הנקובים 
בסעיפים השונים של האומדן שבכתב הכמויות )מסמך ו'( של מסמכי החוזה ובניכוי הנחה 

 כדלקמן:

 _______ במילים:%  _____ ) בשיעור קבועה הנחה  ןתינתאם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, 
ולגבי כל  לגבי כל אחד מהמחירים המצוינים בכל כתבי הכמויות,  _____(______________

 ש"ח_____ ________  וסך הערך של כל העבודות, אחרי ההנחה הנ"ל, יהיהאחד מהעבודות 
נושא אינו סכום זה   .(ש"ח________________________________ __ )במילים:

 להלן. 4בסעיף  אמורהתייקרויות, כ
 

, לשביעות רצונכם ולהנחת דעתו של המפקח נואת העבודות שיוזמנו אצל סייםאני מתחייב ל
 מטעמכם, או נציגו, בהתאם לתנאי החוזה.

 
תאם לחוזה, יהיו מבוססים על מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מסכים שהתשלומים בה

כפי שתעשה ע"י המפקח ו/או  ,על ידי והושלמה בפועלמדידה והערכת העבודה שנעשתה 
 ולא לפי סכום כולל. ,מהנדס הפרויקט ו/או כל אדם אחר שימונה מטעם החברה

 
ה, אם תחול, בעלות ביצוע יהצעה זו הינה על אחריותי הבלעדית ואני מתחייב לשאת בכל עלי

לחוזה   56ות מסיבה כלשהי, למעט אם הסיבה היא פקודת השינויים כמפורט בסעיף העבוד
 )מסמך ג'(.

 
בתוקף במשך   רתישאאני מסכים שהחברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ההצעה  .2

לחברה שמורה הזכות להאריך  .למכרז יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 90של 
 יום כל אחת. 90ופות נוספות רצופות של את התקופה הנ"ל בשתי תק

 
נתקבלה הצעתי, תודיע לי על כך החברה, תוך פרק הזמן האמור, ואני מצדי אקיים את 

 מיום שאדרש לכך. ,י שבהצעתי זו ללא שיהוייבויותיהתחי
 

סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז והחוזה כי בכל מקרה של  ,ידוע לי ומוסכם עלי
רת שבהם, ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו המסמך ו/או לבין הוראה אח

ההוראה הבאים להוסיף על זכויות החברה, לפי פירוש החברה, ולא תעמוד לזכותי טענה של 
 פירוש כנגד המנסח.

 
 אני מסכים שאם תתקבל ההצעה ע"י החברה: .3

 
וא חתום על אשר צורף להצעתי כשה ,תהיה החברה רשאית להוסיף חתימתה לחוזה .3.1

. החברה ןוענייידי, וברור לי כי ממועד חתימתו יהיה החוזה תקף ומחייב לכל דבר 
 תהא גם זכאית להשלים בחוזה כל פרט חסר לפי הצעתי זו.
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

יקבע על ידכם בצו להתחלת העבודה  ייהיה עלי להתחיל בביצוע העבודה במועד שא.   3.2
 קלנדרייםחודשים עשר(  הש)ש 16 ךבתו ,ולסיים את כל העבודה לפי תנאי החוזה

 מהמועד שנקבע להתחלת מנין ימי הביצוע בצו להתחלת העבודה.
 

בהתאמה גמורה  ,"להשלים את העבודה" פירושו להוציאה לפועל עד תומהב. 
או  המפקח/לתוכנית, למפרט, לתנאים הכללים, וכן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט

 ן לשביעות רצונו המלאה.מי שזה יורה, ולמסור את העבודה לידי המזמי
 

להתחלת העבודה, הריני מסכים כי  בצו במקרה ולא אתחיל בעבודה במועד הקבוע  3.3
החוזה, וזאת  תחרימו ו/או תחלטו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עפ"י

 כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.
 

למועד הקבוע  במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה במועדה, לפי כל תנאי החוזה עד 3.4
יב לשלם יהריני מתחלעיל,   3.2ובכפוף לאמור בסעיף בצו להתחלת העבודה, לסיומה 

של קלנדרי כל יום  עבור ₪ 1,500ערכים ומוסכמים מראש בסך ולכם כדמי פיצויים מ
כאשר סכום זה צמוד למדד מחירי התשומות בבניה   ,איחור בסיום ביצוע העבודה

( ועד ליום תשלום הפיצוי 15/05/2018 -ב  )שפורסם 2018 אפריל למגורים ממדד חודש
( של נוסח החוזה )מסמך ג'( 1)49הסך הנ"ל גובר על הסכום האמור בסעיף  בפועל.

 . להלן
 

קלנדריים מלאים מתום החודש שבו  חודשים 12תהיה ידוע לי, כי תקופת הבדק  3.5
 .נמסרה העבודה המושלמת לחברה

 
של המתקן המושלם, לרבות אחזקת משטחי  תקופת התחזוקהי כי כמו כן, ידוע ל            

חודשים קלנדריים מלאים, מתום החודש הקלנדרי שבו נמסרה  12הדשא, היא 
העבודה לשביעות רצונה המלאה של חכ"א. חכ"א ו/או עיריית אילת יהיו רשאים, אך 

ת חודשים נוספים. סה"כ תקופ 12-לא חייבים, להאריך את תקופת התחזוקה ב
חודשים מלאים ורצופים מתום  24התחזוקה המצטברת המירבית, לא תעלה על 

 החודש הקלנדרי שבו נמסרה העבודה לשביעות רצונה המלאה של חכ"א.
 

ידוע לי ואני מסכים לכך כי לאחר סיום שלב ההקמה ומסירת העבודות לחברה 
ות עם החברה, החברה תהיה רשאית להסב את חוזה ההתקשר  לשביעות רצונה של

יה"(. בנסיבות אלה, יהמציע הזוכה עבור שלב התחזוקה, לעירית אילת )להלן "העיר
שינוי  יה תיכנס לנעלי החברה, ללא שוםימיום הסבת החוזה מהחברה לעירייה, העיר

בתנאי ההתקשרות ובהתחייבויות הצדדים. לא תהיה למציע הזוכה שום עילה לטענה  
החברה ו/או כלפי העירייה ולא תוכר כל טענה ו/או לתביעה כספית או אחרת, כלפי 

 או תביעה כאמור.
 

ימים מיום מסירת  שבעה לא יאוחר מתום  - החברה להפקיד בידיאני מתחייב  3.6
את אישור קיום הביטוחים  ההודעה על זכייתי במכרז, את כל מסמכי החוזה לרבות

ולדרישת  ,קבלן( בנוסחו המקורי ובחתימתם כדין של מבטחי ה1נספח ב' ) הנדרש
ביטוח על ידי " 19פוליסת הביטוח כמפורט בסעיף העתקים מהחברה בכתב, גם 

וערבות בנקאית מבוילת כחוק לפי נוסח שייקבע  ,"נוסח החוזהמסמך ג' "ב" הקבלן
, (1)מסמך ט' עד תום תקופת ביצוע העבודות על ידכם, כערבות לקיום כל תנאי החוזה,

 של מסמך ג' לחוזה. 8נדרשת עפ"י סעיף לקיום החוזה, ה כערבות ביצוע
 

ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות עריכתו )לרבות הוצאות משפטיות( של החוזה,  3.7
הדפסתו, שכפולו וביולו חלים עלי, ומתחייב לשלם לכם או לכל מי שתצוו את 

 .התמורה כפי שנקבעה על ידכם
 
 .ואינם נושאים התייקרויותסופיים  הםבהצעתי אחרי ההנחה שידוע לי כי מחירי היחידה  .4
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה 0כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור " ידוע לי,   .    5
 ע"משיעור מ ייחול עללא ", וזאת בין אם בפועל 0בתוספת מע"מ בשיעור "נקבתי בהצעתי בה 

כי לחברה לא תהא התנגדות לכך  ידוע לי,. ימקום מושבב, לרבות יאפס, מסיבות הקשורות ב
אם ישונה  כמו כן ידוע לי, כיכעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך.  שארשם

בתוספת מע"מ י התמורה הנקובה בהצעת יתשולם ל ,הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת
 נגד חשבונית מס כחוקבהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כ ,בשיעורו החוקי באילת

 . שאמציא לחברה
 
הבנה  מתוךין. הצעתי זו ניתנה יל לפי הענוכל מקום שנאמר כיחיד מוסב גם לרבים או להיפך, הכ .6

 ורצוני החופשי.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 
 

 ______________________   שם + חותמת המציע: 
 

 ______________________   חתימת המציע:
 

 ______________________   כתובת המציע:
 

     ______________________   תאריך: 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

  הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת 1/2018מ/מכרז מס' 
 )"מכרז אומדן(

 
 

 הצהרת המציע
 

המהווה  מכרז ואת החוזה המצורף להם על נספחיואני החתום מטה מצהיר בזה, כי קראתי את תנאי ה
קרתי במקום וכי קיבלתי יחלק בלתי נפרד מהם, כי הדרישות בחוזה ממני ברורות וידועות לי, כי ב

 לרשותי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז והמפורטים להלן:
 

 תנאי המכרז.  .א
 
 הצעת המציע לרבות הצהרת המציע.  .ב
 
 וע העבודות.נוסח החוזה ותנאיו לביצ .ג
 
לעבודות בנין הבין משרדי המפרט הכללי  -מפרט טכני כללי בין משרדי  )לא מצורף(  .ד

-טחון ומע"צ )מהדורה אחרונה( על כל פרקיו כולל יבהוצאת משרד השיכון, משרד הב
 מוקדמות.  00

 
אותו ולהוריד אותו המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לר

 נטרנט של משרד הבטחוןבאתר האי
 

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

האמור במפרט המיוחד בא להרחיב ו/או להוסיף לגבי ההנחיות  -מפרט טכני מיוחד  .ה
יחס לסעיפים ימת כי בכל מקום שבו המפרט המיוחד ,מודגש בזאת במפרט הכללי.
ים, יש לראות כעדיפים את התנאים האמורים במסמך ג' יים כללהמהווים תנא

 ובמסמך ז'.
 

 כתבי כמויות והמחירים.  .ו
 

 תנאים מיוחדים לחוזה.  .ז
 

 רשימת תוכניות ומערכת התוכניות.  .ח
 
 .1+ט' מסמך ט' -ת יונוסח ערבו ט.  
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, ותשלום שכר מינימום.        .י
 

 ות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.קובץ הנחי        .יא
 

 הסדרי תנועה    –נוהל מינהל ההנדסה   .יב
 

ם כמו כן, הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את תוכן המסמכים דלעיל, בין שנכללים בחוברת זו ובין שאינ
 יב לבצע את עבודתי בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.ינכללים בה, והנני מתח

 
 בין שהם מצורפים ובין ,דוע לי שכל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי הצעתיכי י ,הנני מצהיר

 שאינם מצורפים.
 

אני מצהיר כי אני מגיש את הצעתי באופן עצמאי ללא תיאום הצעתי ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או 
 משתתף אחר וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי.

 
 

 הצהרתי זו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 (מסמך ג') – נוסח החוזה      
                                                                                         

 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 
 
 

 1/2018מ/חוזה מס'  
 
 

 2018שנת ב ______ודשח ___  ביום אילת שנערך ונחתם ב
 
 
 
 
 

 בין:
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 
 
 
 

 לבין:
 
 

___________________________ 
 
 

 בדבר 
 
 

 

הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט 
 אילת

 
 
 
 

 תאריך גמר ביצוע החוזה ________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1/2018מ/חוזה מס'  
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 
 2018 בשנת ________ ודשלח  ___ ביוםת באילחוזה זה נערך ונחתם 

 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ   בין:
 (" או "המזמין""חכ"א -)שתקרא להלן    

 
 מצד אחד         

 
    לבין:

 "הקבלן"( -)שיקרא להלן  
 

 מצד שני         
 
 

הקמת  בודותלביצוע עמכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות  וחכ"א פרסמה  והואיל:
 ; , עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט באילתםמגרשי אימוני

 
והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי חוזה זה,   והואיל:

 ;והגיש את הצעתו במסגרת המכרז
 

 התחייבויותיו  חכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז על בסיסו:  והואיל
 והצהרותיו;

 
 : והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם; והואיל

 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: א. .1 
 

 תנאי המכרז; .1   
 הצעתו של הקבלן; .2   
 ;, כולל נספחי הביטוחה ע"י הקבלןתנאי החוזה לביצוע העבוד .3   
 מצורף(; מוקדמות )לא  - 00מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק  .4   
 מפרט טכני מיוחד; .5   
 כתב כמויות ומחירים; .6   
 התנאים המיוחדים לחוזה; .7   
 .           תכניות ורשימת תכניות;8   

 ת;יוהערבו ינוסח .9
ידי חברת  עלכדין ( חתום ימקורבנוסחו ה)אישור קיום ביטוחים  .10

 ;1 , בנוסח המצורף כנספח ב'ביטוחה
 ;2ב'  נספח על ידי הקבלןכדין פטור מנזקים החתומה  הצהרת .11
על ידי כדין נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, החתום  .12

 ;3הקבלן, נספח ב'
 ;ימוםתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים,  ותשלום שכר מינ .13
 קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית  .14

 .אילת              
 הסדרי תנועה –נוהל מינהל ההנדסה          15

 
ים, הטכני יםבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה ובין הוראות המפרט .ב

  יםהטכני יםוכתב הכמויות תהיינה הוראות המפרט שלהם, 00כולל פרק 
 עדיפות. וכתב הכמויות

 

 שלו, 00, כולל פרק בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הטכני המיוחד .ג
ובין הוראות המפרט הטכני הכללי תהיינה הוראות המפרט הטכני המיוחד 

 עדיפות.
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כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של  .ד
 חוזה זה.

   
 חוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודהתמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם ב .3

  להוראות החוזה. בהתאם
 

את  צוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל מתחייבת חכ"א לשלם לקבלןבתמורת  .4
  שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

 
על אף כל האמור אחרת בחוזה זה ו/או במפרט הטכני וכתב הכמויות  א. .5

 זה   ק מהעבודות נשוא חוזהתהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חל 
פיצוי  נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל ו/או

 בחוזה זה אי הזמנת ו/או אי ביצוע שאר העבודות המפורטות לקבלן בגין
ובלא שיהיה בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל 

לתנאי החוזה, כי  50אמור בסעיף אף הכי על כמו כן מוסכם, . מרכיבי העבודה
במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת תקציבים ו/או מסיבות 

לא   ,ו/או מסיבות של אי זמינות הקרקע הקשורות ברשויות המוסמכות
תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי חכ"א ותחולנה אך ורק הוראות סעיף 

 קטן ב' להלן.
    
 בפועל לום אך ורק בגין אותו חלק של העבודה שהוזמן הקבלן יהיה זכאי לתש  ב.  
 ע"י חכ"א ובוצע בפועל.   

 
  לשנות את היקף העבודות ומכל סיבה שהיא חכ"א תהיה רשאית בכל עת  ג.  

 כתחילה.שהוזמנו על ידה מל ,ולבטל חלק מהעבודות ואף להפחית                                         
   

   זה לא ישפיע בצורה כל שהיא על מחירי היחידה של  4לעיל בסעיף  כל האמור       .ד
 הסעיפים בכתבי הכמויות וגם לא על התמורה לקבלן.      
 

 הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, תהיינה עדיפות על כל הוראה        .ה
 כתב הכמויות.ב או/ו אחרת בחוזה ו/או במפרט הטכני                                        

 
 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן: .6 

 
 , אילת.2ה אילתם מבנה אמת"ל יכתובת חכ"א: פארק התעשי  

 
    כתובת הקבלן:  

 
 

 ולראיה בו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל.  
 
 

 בשם  הקבלן:                                                           בשם חכ"א:                  
 

        1________________ .                                                    1._________________ 
 

        2                                                      ________________ .2. _________________ 

 
 
 
 
 
 

 ודה ע"י הקבלןתנאי החוזה לביצוע העב
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 כללי -פרק א' 
 הגדרות

 
 :ין(יבחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענ

 
פירושו: מנכ"ל  חכ"א, לרבות כל אדם שיוסמך על ידו לצורך החוזה או כל חלק  - "המנהל" .1

 ממנו, לרבות כל אדם מורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.
 

לרבות כל קבלן משנה  ,לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים - קבלן""ה
 או כל חלק ממנה. ,הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה

 
פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י  - "המהנדס"או  "המפקח""מנהל הפרויקט", 

 המנהל לפקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.
 

פרושה: העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית בהתאם  - דה""העבו
 להוראות החוזה.

 
פירושה: כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצוע של  - "עבודה ארעית"

 העבודה.
 

פירושו: טופס החוזה לביצוע העבודה )לפי הנוסח המצורף(, הצעתו של הקבלן,  - "החוזה"
, הבין הכללי "תנאים אלה"(, המפרט )הטכני -חוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן )להלן תנאי ה
 ,והמפרט הטכני המיוחד גם יחד(, כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר ,משרדי

 שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
 

או מעליהם תבוצע פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם,  - "מקום העבודה"
 העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

 
פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז  - "סכומי הערבויות"

 לקיום הוראות החוזה. ןעירבו, לצורך מסוים
 

רושו: הסכום הנקוב בהצעתו של או "היקף החוזה", או "היקף העבודות" פי - "שכר החוזה"
וסף לסכום הנקוב תהחוזה, לרבות כל תוספת שתיכל העבודות נשוא כתמורה לביצוע  ,הקבלן

בהתאם להוראות  ,ופחת מהסכום הנקובתש הפחתהבהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל 
 החוזה.

 
וי בתכנית  פירושו: התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינ - "תכניות"

חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב  ןלעניישאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח 
 חוזה זה, מזמן לזמן. ןלענייע"י המנהל או ע"י המפקח 

 
בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי               

בשלמותם או בחלקם אלא  62, 60א',  38לו הוראות סעיפים עבודה קבועים מראש, לא יחו
 בתוספת לחוזה. המצויניםבכפוף לשינויים 

 
 

 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 
 
 טיב  את המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק ( 1) .2

 בביצוע העבודה. כן  החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן  
 רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת   
 הוראותיו הוא.  
 בדבר: שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים  ,"היומן"( -הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן  (2) 
 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה; א.  
 המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו; ,כמויות החומרים למיניהם ב.  
  כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע העבודה; ג.  
 הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו; ד.  
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה; ה.  
 תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה; ו.  
 הפרעות בביצוע העבודה;תקלות ו ז.  
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 התקדמות בביצוע העבודה במשך היום; ח.  
 הוראות שניתנו לקבלן  ע"י המפקח; ט.  
 ;אחר שיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה כל דבר י.  

  ;הערות והוראות של המפקח יא.   
   
 ם יימסר  לקבלן או היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומי (3) 
  7אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך  ,לבא כוחו המוסמך  
  ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר   
 הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.  

 
 ומים הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם ריש (4) 
 אלה לא יחייבו את חכ"א.  

 
כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם -לא הודיעו הצדדים  או באי (5)

 כאילו אישור נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
 

(, 4רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן ) (6)
 כשלעצמםהכלולות בהם, אולם לא ישמשו  ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות

 עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.
 

 אם חלק מהעבודות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעל יומן עבודה  (7) 
 נפרד בו ירשום הקבלן או בא כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה   
  הנ"ל לגבי העבודה המבוצעת  בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן  
 דלעיל לסעיף זה. 6-2, כמפורט בסעיפים קטנים המחויביםבמפעלים, יהיו בשינויים   

 
 איסור הסבת החוזה

 
 אין הקבלן רשאי להסב לאחר  את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי  (1) .3

 בכתב.או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת חכ"א  להעביר  
 

אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת  (2)
חכ"א מראש ובכתב,  ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה 
ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של 

לן למנהל בכתב על רצונו למסור את העבודה או של חלק ממנה לאחר. הודיע הקב
בהודעה, יודיע המנהל לקבלן  שיצויןביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, 

 בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.
 

 נתנה חכ"א את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  (3) 
 שא ילפי החוזה, והקבלן י וומהתחייבויותיהאמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו   
 מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.כל מעשה של -באחריות מלאה לכל מעשה או אי  

 
 הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  (4) 
 י , ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשה1969 -בנאיות, תשכ"ט  
 בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות   
 החוק האמור.  

 
במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו  (5)

יחזיקו  הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר 
ההצבעה באסיפות  מהדיבידנדים או מזכויות 25% -ליותר מ  במניות שמקנות זכות

מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם  או המקנות זכות למנות רבע או יותר ,בעלי המניות
 קיבל הקבלן הסכמת חכ"א לכך מראש ובכתב.

 
 היקף החוזה

 
אדם, החומרים, הכלים, -חוהוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כ .4

 המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. וד,הצי 
 סתירות במסמכים והוראות מילואים
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  בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה  (1) .5
  כוחה של זו  -ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה   
 ה האמורה בתנאים אלה.עדיף על כוחה של ההורא ,האחרונה  

 
 ה או שהיה הקבלן יגילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנ (2) 
 מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה   
 יפנה הקבלן בכתב למנהל  -לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה   
 בדבר הפירוש שיש לנהוג  -, לרבות תכניות לפי הצורך הוראות בכתב ןייתוהמנהל   
 לפיו.  

 
  רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה  (3) 
 לביצוע העבודה. -לרבות תכניות לפי הצורך  -הוראות   

 
 ( והוראות המפקח שניתנו 3( או )2הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן ) (4) 
 ( מחיבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה       3בהתאם לסעיף קטן )  
 בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'.  

 
 אספקת תכניות

 
 שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המהנדס ללא תשלום.  (1) .6

 העבודה על חשבון הקבלן. עם השלמת  כןיו -כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן   
 יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין   
 שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.  

 
 העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה  (2) 
 ה רשאי לבדוק והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהי  
 ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.  

 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח

 
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח  .7

וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין 
 ורטות בחוזה.מפ שאינן 

 
 ערבות לקיום החוזה

 
לא יאוחר מתום שבעה  ,על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחכ"א וכל התחייבויותילהבטחת מילוי  .8

במכרז, ערבות בנקאית להנחת דעתה של חכ"א בנוסח   וזכייתימים מיום מסירת ההודעה על 
ת יהיה למשך כל . תוקף הערבו(1)מסמך ט' החוזה שכרמ 10%בגובה של  ,שנקבע על ידה

 63תקופת ביצוע העבודה, והיא תוחזר לקבלן עם קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק, לפי סעיף 
 להלן.

 הודעות
 
 כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת  .א. 8

 שני. הודעה שנשלחה של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד ה              
 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48כעבור  ,דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,בדואר רשום              

 
 ערבות אישית

 
 אם הקבלן הוא תאגיד, יחתמו לפחות שניים מבעלי המניות בתאגיד, המחזיקים ביחד  .9

 ית בנוסח המופיע בסוף חוזה זה.ממניות התאגיד לכל הפחות, על ערבות איש 25%  -ב              
  היה ובעלת המניות בקבלן היא חברה בע"מ )להלן "החברה האם"(, יחתמו כערבים כאמור,             
  ממניות החברה האם, לכל   25% -שני בעלי מניות לפחות בחברה האם, המחזיקים ביחד ב             
 הפחות.             

 
 
 

 הכנה לביצוע -פרק ב' 
 

 בדיקות מוקדמות



24 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 
 רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיו,   (1) .10

 טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע   
 העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק   
  יג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות להם, וכן כאילו הש  
 העשויות להשפיע על הצעתו.  

 
 רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה  (2) 
 על ידו לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו,  שהוצע  
 לפי החוזה.  והתחייבויותיומהווה תמורה הוגנת לכל   

 
 במידה והקבלן קיבל את התכניות מחכ"א, מוטלת עליו החובה לבדוק התאמתן  (3)
  ,לשטח וכן התאמת התכניות בינן לבין עצמן, והתאמתן למסמכי החוזה האחרים  
 כגון כתב הכמויות ומפרטים טכניים והוא נחשב כיודע את אי ההתאמה וכאילו   
 ללו.התחשב בהצעתו בכל הידיעות ה  

 
 דרכי ביצוע ולוח זמנים

 
 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב  7הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך  (1) .11

  בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש   
  בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן,   
 לרבות  ,בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים  נתונים ופרטים  

 רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת     
 החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא   
 אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.  

 
 מובהר בזאת כי משך הזמן לביצוע העבודות לא יעלה על התקופה הנקובה  (2)

 של מסמך ב' )הצעת המציע(. 3.2 בסעיף
 

 (, ייקבע לוח הזמניים על ידי 1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ) (3) 
 המפקח ויחייב את הקבלן.  

 
  קבע שלו, הקבלן יהיה המנהל יקבע את תחום העבודות  ויסמן את נקודות ה (1) .12

 לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים אחראי   
 בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין  ,של כל חלקי העבודות והכוונים   

 וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על  שנקבעו     
 הקבלן.                           

 
 הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי  (2) 
 המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות  
 הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.  

 
 

 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 
 

 חה מטעם הקבלןהשג
 

כוחו המוסמך, יהיה מצוי במקום העבודה במשך כל שעות העבודה וישגיח עליה -הקבלן או בא .13
הקבלן לצורך סעיף  זה, יהא  כוח מוסמך מטעם-ברציפות לצורך ביצוע  העבודה. מינוי בא

 או לבטלו בכל  ,רשאי לסרב לתת את אישורו טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא
, דין בא כח מוסמך של הקבלן כדין או מהמפקח מהמנהל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות

 הקבלן.
 
 
 
 שיונות כניסה והרחקת עובדיםיר
 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של  (1)        .14
                                כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

  רשלנות בביצוע או שהוא נוהג מעשה ,כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו
בין במישרין  תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו

 ובין בעקיפין במקום העבודה.
 

ה למקום העבודה רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניס (2)
מזמן לזמן  עדכןכולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח וי

העבודה וכן את  שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע ,את רשימות העובדים
 כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את עניני ,תצלומיהם ופרטים אחרים אודותיהם

 שימצא לנכון. ות כניסה, כפישיונילפי ר ,הכניסה למקום העבודה
 

החזרת  או עובד שהמפקח דרש את ,(2שיון כניסה לפי סעיף קטן )יאדם שלא ניתן לו ר (3) 
 שיון הכניסה שלו, אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה.יר  

 
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

 
טחונו יי זהירות לבב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעיהקבלן מתחי .15

ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה  
דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי  כל דרוש על פי 
 לשלמות הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע, על חשבונו. 

 התאם לדרישות עיריית אילת.  גידור השטח יבוצע ב
 

 נזיקין לעבודה
 
תעודת  לרשותו של הקבלן ועד מתן ו,או מקצת ומיום העמדת מקום העבודה, כול (1)           .16

בכל מקרה של  השלמת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה.
 ((,4לסעיף קטן )  נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהיא )פרט לסיכון מוסכם בהתאם

ולהביא לידי כך שעם  יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי
 להוראות החוזה. השלמתו תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו

 
( תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון 1הוראות סעיף קטן ) (2)

הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם ובדק שבוצעו על ידו בתקופת 
 .53לסעיף 

 
הנזק  שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את ,בכל מקרה של נזק לעבודה (3) 
התיקון יחולו  בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות  
 על חכ"א.  

 
 פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדיריםפירושו: מלחמה,  - "סיכון מוסכם" ( 4) 
 .ורעידת אדמה בלתי סדירים, פלישת אויבאו   

 
 נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של חכ"א ומי שפועל או משתמש בשמה  (5) 
 בחלק מהעבודה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על   
 ידי "סיכון מוסכם".  

 
 לרכושנזיקין לגוף או 

 
ו/או                            הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה .17

                            וינקוט בכל ,, לגופו או לרכושו של אדם כלשהואכתוצאה ממנה ו/או בעקבותיה
 האמצעים המעשיים למניעתם.

ן כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגי 
אובדן כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות 

 משפטיות ושכ"ט עו"ד.
 

 
 

 נזקים לעובדים
 

יב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדים או לכל אדם אחר יהקבלן מתח .18
, ו/או תוך כדי ביצוע העבודה ,ותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהםהנמצא בשר

 כתוצאה ממנה, ו/או בעקבותיה.



26 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

  
הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או 

ות פיצוי כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצא
 משפטיות ושכ"ט עו"ד, כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור.

 
  ביטוח ע"י הקבלן

ית "המזמין" פירושו "חכ"א", כהגדרתה בחוזה זה, "העירייה" פירושו "עירי להלן 19לעניין סעיף  הערה:
 כהגדרתה בחוזה זה. "אילת

 
 ביטוח על ידי הקבלן. 19

האמור פי  דין ו/או עלכל פי -על קבלןה שלו/או מהתחייבויותיו ו מבלי לגרוע מאחריות 19.1
כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה  מתחייב הקבלןזה,  בחוזה

"העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם מהמועדים  :זה )להלן
בלת תעודה ולק ןועד לסיומות של העבוד ןלמשך כל זמן ביצועהנ"ל( על ידו ו/או עבורו, ו

המזמין ו/או עיריית אילת )להלן: מאת  ות במלואן ו/או בחלקןעל השלמת העבוד
על שמו, על שם קבלני המשנה  על חשבונו הוא, ולקיים "העירייה"(  ומי מטעמם, לרכוש
 נספח ב'את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים ב ועל שם המזמין ו/או העירייה,

לביטוחי הקבלן"( וכן  כללייםתנאים רד ממנו )להלן: "ווה חלק בלתי נפלחוזה זה המה
 טוחיאצל חברת ב"(, אישור ביטוחי הקבלןלמסמכי המכרז )להלן: " 1נספח ב' ל
 .בישראללפעול מורשית כדין ה

 

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול  19.2
תקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה העבודות לרבות החומרים, הציוד, המ

לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי 
 להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

 
, הקבלןמשנה של  , קבלנים וקבלניהקבלןאת אחריות בין היתר גם  ויכס י הקבלןטוחיב 19.3

ויכלול  )להלן: "יחידי המבוטח"(,בות מפקח ו/או מנהל מטעמם המזמין ו/או העירייה לר
 המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.הבטוח  פרקי את

 
ולא יאוחר ממועד תחילת  המזמיןבמועד חתימת הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא לידי  19.4

חי ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה  )המוקדם משני המועדים, אישור בדבר עריכת ביטו
כנספח "ב' הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה ומסומן 

 מקורי(. ה ונוסחב", כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת )1
  

להמציא לידי המזמין, לא יאוחר  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן 19.5
העבודות נשוא הסכם זה, מכתב  ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע

 -הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה  בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 
 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן."2כנספח "ב' הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד  19.6
וזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים חתימת ח

 3כנספח "ב' מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף להסכם זה ומסומן 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. "

 
ובהתאם לתנאים והכיסויים  להלןש הרשימהפוליסות הביטוח תהיינה על פי  19.7

 :(1)נספח ב'  )"ביטוחי הקבלן"( ובנספחי אישור ביטוחי הקבלןהמפורטים להלן 
 

 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 19.7.1

 .פרק א' ביטוח העבודות .א
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות  

כל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/או המשמש את הקבלן בביצוען של ווהציוד 
 קשר עם הסכם זה.העבודות ב

 .פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .ב

המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  
 בקשר עם חוזה זה. עם ביצוע העבודותקשר ב על פי דין, 

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג
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 פקודתעל פי  הקבלן אחריותו של המבטח אתביטוח חבות מעבידים  
- פגומים, תש"ם ו/או עפ"י חוק האחריות למוצריםהנזיקין )נוסח חדש( 

ו/או בעקיפין מטעמו או /המועסקים על ידו והעובדים  כלפי כל ,1980
בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה בביצוע העבודות 

 ועובדיהם.

 .ביטוח אחריות מקצועית 19.7.2

תביעה ן בשל פי די עלהקבלן  אחריותו שלאחריות מקצועית המבטח את ביטוח 
שהוגשה  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתו/או דרישה 

מעשה או מחדל ב שמקורםבמשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק 
החוזה  נשואהעבודות  של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםרשלני 

 6ן היתר תקופת גילוי של מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בישבנדון. 
קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד ה. חודשים לאחר תום תקופת הביטוח

על פי דרישת  .ותעלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד
פוליסת הביטוח מ העתקים המזמיןמתחייב הקבלן להציג בפני בכתב,  המזמין

 .כאמור בסעיף זה
 

 .טוח חבות המוצרבי 19.7.3      
המבוצעות על ידי הקבלן בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות 

תכלול בין  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח .בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(
 הקבלן מתחייב . חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6היתר, תקופת גילוי של 

ביצוע  יות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להלה
 המזמיןמתחייב הקבלן להציג בפני בכתב,  המזמיןעל פי דרישת  .ותהעבוד

 .פוליסת הביטוח כאמור בסעיף זהמ העתקים
 

 .ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי 19.7.4    

שבבעלותו ו/או  ההנדסיהקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד  .א
שימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בהשגחתו ו/או ב

בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד ווכן בביטוח מקיף 

 יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהשלישי כלשהו עקב השימוש בכלי 
 בר לתקופת ביטוח שנתית. בענף הביטוח למקרה ובמצט

כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין  .ב
כלפי צד שלישי כלשהו עקב על פי דין אחריות הקבלן להיתר ביטוח 

של בסך  בגבול אחריות ו/או חשמלי הנדסי ו/או השימוש בציוד מכני 
שנתית. ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח  1,000,000

בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים 
 הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

בהתאם להגדרות הפקודה הינו מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" ל .ג
 ., על תיקוניה1970 –]נוסח חדש[, תש"ל  לביטוח כלי רכב מנועי

כללו תנאי מפורש בדבר ויתור על זה יי 19.7.4הביטוחים המפורטים בסעיף  .ד
ו/או  ןמנהליההעירייה ו/או ו/או  מזמיןהכל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף )שיבוב( לא יחול ןעובדיה
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

זה יורחבו לכלול את  19.7.4ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף  .ה
בגין אחריותן למעשי ו/או  ןו/או הבאים מטעמ ין ו/או העירייהמזמה

מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 
 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 

שבו פועל  המזמין ו/או העירייהכמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש  .ו
א' "ביטוח  19.7.1פי האמור בס"ק  למעט רכוש המבוטח על הקבלן,

נמצא שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של רכוש לעיל ו העבודות"
הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין בשליטתו הישירה והבלעדית של 

 ביטוח זה.
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הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 19.8
בודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש כל זמן ביצוע הע

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק להעבודה  למקום אחר שהובא
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלו/או אבדן אשר הקבלן אחראי 

 
המזמין ו/או העירייה,  ,הקבלןו המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהי 19.9

חוזה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעיף חבויות  . קבלני משנהוקבלנים ה
מבטח כנגד כל יחידי התחלוף של זכות הצולבות לגבי כל המבוטחים, וכן סעיף ויתור על 

 ובדיהם.וע המבוטחים, לרבות מנהליהם

 

ביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי ה 19.10
לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות 
הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידי מי 

 מהם.
 

, אלא אם למזמין ולמותגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים, בגין נזקי רכוש, יש 19.11
תיקן הקבלן בעצמו נזק .  ין זהילענ א הורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימהוה

המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או שטרם קיבל 
ורה המזמין על תשלום תגמולי הביטוח ימהמזמין ו/או  תשלום עבור העבודה שניזוקה , 

 .בלןהק לידי
 

המזמין ו/או  הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות 19.12
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל  למזמין , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמוהעירייה
והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה,  מי מהם ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי  תביעות

 ה.כאמור, על פי
 
 

נזקים מבוטחים  בדבר עלות תיקון המזמין ו/או העירייה כל מחלוקת בין הקבלן לבין  19.13
תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת   שאירעו במהלך העבודות

 הביטוח.
 

   
 ביטוח ע"י חכ"א ע"ח הקבלן במקרים מסויימים

 
)אך לא חייבת( ם לפי החוזה, תהיה רשאית אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצע .20

חכ"א לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, וחכ"א 
תהיה רשאית לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל שזמן שהוא, וכן תהיה 

 רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 
 

 פיקוח ע"י חכ"א
 

 על ביצועו/או למפקח,   למנהללחכ"א ו/או שניתנה  ,אין לראות בזכות הפיקוח     (1) .21
יצור אחריות  , כדי להטיל על חכ"א ו/או על מי מטעמה שום חובה ואין בה כדי להעבודה                        

אלא אמצעי  להבטיח כי הקבלן   כל שהיא של חכ"א ו/או של מי מטעמה. הפיקוח אינו 
  .החוזה בכל שלביו במלואו חיוביו עפ"י יקיים את

 
 חוזה זה.  כלפי חכ"א למילוי תנאי ומהתחייבויותיהפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן       (2) 

 
 
 
 

 כלליות תהתחייבויו -פרק ד' 
 
 

 גישת המפקח למקום העבודה
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קום העבודה הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למ .22
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים 

 חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.
 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו, ולסייע להם בכל  
ך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו, הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכ

 ו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כח מורשה על ידו.
 

 .      מבוטל.23
 

 מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות
 

ת בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבל .24
 שיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומםיר 

 על פי דין על חכ"א, יוחזרו ע"י חכ"א. חל 
 

 מציאת עתיקות וכו'
 

 בדבר עתיקות שיהיה בתוקף  דיןעתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל  (1) .25
 ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי  

  יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות    
 מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.  

 
 מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית, כן  (2) 
 ן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.ב הקבלימתחי  

 
 ( 1ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן ) (3) 
 ( כאילו היו ההוצאות האמורות 3) 50יחולו על חכ"א וישולמו בהתאם לסעיף   
  הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות  
 (.1) 50כאמור בסעיף  המנהל  
  

 זכויות וכיו"ב
הקבלן ימנע כל נזק מחכ"א ויפצה אותה על כל תביעה, פטנטים, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  .26

או זכויות  שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר ,היטל וכיו"ב
בחומרים  העבודה, במכונות או דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני

 שיסופקו ע"י הקבלן.
 

 תשלום זכויות הנאה
אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון  .27

לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן 
 וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה

 
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

ב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא יהקבלן מתחי .28
תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או 

 ות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.בזכ
 

 תיקון נזקים לכביש, למובלים וכיו"ב
עול, יהקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, ת .29

ביצוע  כדי תוך ,חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב
ו הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה. בין שהנזק א

המנהל ושל כל אדם ן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצו ן הקבלן,על חשבו הם יתוקנוהעבודה 
רשת מים, ביוב,  או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל,

 עברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.בתיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות לה
על הקבלן לבצע תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני תחילת העבודה ולהודיע להם על  
תחילת עבודתו, הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהוא עלול לגרום לנזק בלתי הפיך אם יפגע  
 כרוכההנ"ל וכי אם יפגע בהם ישא בכל אחריות )לרבות פלילית( ה המתקניםבאחד  

 בכך.             
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למען הסר ספק מובהר, כי רואים את הקבלן כמי שבדק ומכיר את כל התשתיות, לרבות  
תשתיות מוסתרות, במקום העבודה ובסביבותיו. לא תישמע כל טענה, כי תשתית כזו או 
אחרת לא הופיעה בתכניות שנמסרו לקבלן, ו/או כי לא נמסרו לקבלן  כל התכניות 

 .הרלבנטיות
 

 מניעת הפרעות לתנועה
 

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים  .30
המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים 
 האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש  לכך מהרשות

  מוסמכת ושינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמניה

 בדרכים האמורות וימנע ככל ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה 

הקבלן יתאם מבעוד מועד את פעולותיו עם כל הרשויות הרלוונטיות  האפשר נזק לדרכים.
 לכך.

 
 אמצעי הגנה משאות מיוחדים

 
לכביש,  נזק  אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהוא  כשההעברה עלולה לגרום .31

גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה 
להעבירו, ועל תכניתו  מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש

 המוסמכות. הגנה מתאימים, ויקבל אישור מתאים מהרשויותלהבטחת אמצעי 
 

 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
 

אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י חכ"א  ןייתהקבלן  .32
בסמוך  והן ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה

 והאפשר, ן ישתף ויתאם פועלה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצויאליו, וכ

  בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו.
 

 ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה
 

הקבלן יסלק באופן מיידי ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה, ומיד עם גמר העבודה   .33
ק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים ינקה באופן יסודי את מקום העבודה ויסל

כשהוא נקי  ,המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודה
 להלן. 39  , ובכפוף לאמור בסעיף לשביעות רצונו של המפקח ,ומתאים למטרתו

 
 

 עובדים -פרק ה' 
 

 מעביד -העדר יחסי עובד
 

קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם -זה הנם יחסי מזמיןיחסי הצדדים על פי הסכם א'.    33
זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין חכ"א לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי 

  מהמועסקים על ידו. 
הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים  

הוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו הסוציאליים הקבועים בדין, ו
ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לשלם 
למועסקים על ידו שכר אשר אינו נמוך משכר המינימום הקבוע בדין, ולעדכן את שכרם על פי 

 עדכוני שכר המינימום.
את חכ"א בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם לה, הקבלן מתחייב לשפות  

לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה של מי ממועסקי הקבלן שיטען כי הנו עובד 
 של חכ"א.

 
 ח אדם ע"י הקבלןואספקת כ

 
ה ח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחויב לספק על חשבונו הוא את כיהקבלן מתח .34

 עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 
 

 אספקת כ"א ותנאי עבודה
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  במספר הדרוש על פי כל דין, הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים  (1) .35

  צורך  בעבודה שלביצועה יש .העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה לשם ביצוע                           
 ום או בעל שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשיר ברישום,                           

 או לדאוג לכך  ין. כן מתחייב הקבלן להיות בעצמויהיתר  כאמור, לפי הענ רישיון או                           
  על מנת בכל שעות העבודה ביצוע העבודה כוחו המוסמך יהיה במקום  שבא                           
  י לתתשהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשא                           
 בלן,זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הק לפי חוזה                           

 לו נמסרה לקבלן.אותם כאי יראו               
 

לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי  (2) 
 העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

 
מייצג המקצועי ה האיגוד תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי  הקבלן מתחייב לקיים (3) 

ו ענף, עבור עבודה דומה באותו את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באות
 אזור.

 
יב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות ביטוח יהקבלן מתח (4) 

סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המיצג את  המספר 
 הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.

 
 אדם-חוומצבות כ אדם-חופנקסי כ

 
  -יב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כחיהקבלן מתח (1) .36

   אדם שירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו,  
 שעות עבודתו ושכר עבודתו.  

 
 דם לשם ב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח איהקבלן מתחי (2) 
 -מצבת כח ,לפי דרישתו ולשביעות רצונו ,ביקורת,  וכן להכין ולהמציא למפקח  
 אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם,   
 סוגיהם והעסקתם.  

 
 רווחת העובדים

 
דה וסביבת מלוא תנאי העבו ,המועסקים בביצוע העבודה ,ב שיסודרו לעובדיםיהקבלן מתחי .37

העבודה על חוקי בטיחות העובד ורווחתו ועפ"י כל דין ומבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב 
, סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצונו של המפקחכי ידאג ל

 וכן מגורים נאותים במידת הצורך.
 
 

 מרים ומלאכהוציוד ח -פרק ו' 
 

 מריםואספקת ציוד, מתקנים וח
 

 מרים   וב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החיהקבלן מתחי (1) .38
 והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 
 רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים      (2)

 ש.לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרו             
 

 מרים שסופקו למקום העבודה לפי דרישת המנהל, להנחת והקבלן יבטח את הח (3) 
 לחוזה. 19דעתו, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף   

 
 מרים שהקבלן חייב לספקם, רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע וח (4) 
 תנוכה מהסכומיםושתמורתם  ,העבודה בחומרים שיסופקו על ידי חכ"א  
 המגיעים לקבלן.                            

 
   מרי העבודה, כולם או מקצתם, וסופקו   והותנה במפורש שחכ"א תספק את ח  (   5)
 מרים בהתאם לכך, יחולו עליהם כללים אלה:והח  
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 מרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.חוא. הקבלן ישתמש ב  
 

 מרים האמורים למקום העבודה, לא יהא הקבלן רשאיומהחמרים וב. כשהוכנסו ח  
 אלא אם קיבל רשות מוקדמת  ,להוציא אותם או חלק מהם, ממקום העבודה                     
 בכתב  מאת המפקח.      

 
  מרים    ומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחוב שהחיג. הקבלן מתחי  
 רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.אחרים, אלא אם קיבל       

 
 ב להחזיר לחכ"א את החומרים שסופקו על ידי חכ"א ושלא יד. הקבלן מתחי  
 השתמש בהם לביצוע העבודה וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי            

 הוראות  המפקח.                               
 
( )ד( דלעיל, חייב הקבלן 5ודפם, לפי פיסקה )מרים או את עולא החזיר הקבלן את הח (6)

בהתאם למחירי השוק ביום  ,לשלם מיד לחכ"א תמורתם סכום שיקבע ע"י המנהל
מרים או עודפם לפני ואולם אם נדרש הקבלן להחזיר את הח .מתן תעודת ההשלמה

השלמת העבודה, תקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק במועד התשלום; על אף 
תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי  האמור לעיל,

 מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.
 

 עליהם  יםמרים שחלוהוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל, ח (7) 
  או חלוקתם, יחולו עליהם הכללים  להקצבתם פיקוח או הגבלות בקשר   
 מרים וזה. לא השתמש הקבלן בח ( בסעיף5)א(, )ב(, ו )ג( לסעיף קטן ) שבפסקאות  
 לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא, עליו להציע אותם למכירה  ,שהוקצבו כאמור  
 לחכ"א במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה חכ"א   
 מרים ולהשתמש בחיום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן  30מרים תוך ואת הח  
 מרים.ושהקציבה את הח ,המוסמכת למטרה אחרת, בהסכמת הרשות   

 
 לצורך סעיף זה, דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד  (8)

 מרים.ומכני כבד, כדין ח
 

 יב, לא יאוחר מתאריך יום התחלת העבודה בצו התחלת העבודה יהקבלן מתח (9) 
 מרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים לאגור את החו  
 יקבע ע"י המנהל.י, או שהקבלן שיגיש  

 
 מריםומימון עבור אספקת חא'.    38
 

מרים על חשבון החוזה, תהא חכ"א  רשאית וביקש הקבלן מחכ"א מימון עבור ח (1)
, ובלבד חוזהמהיקף ה 10%בשיעור עד  לאשר לקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי מימון

שהקבלן ימציא לחכ"א ערבות בנקאית צמודה למדד מחירי התשומה בבניה, להנחת 
 בגובה המימון שישולם לקבלן. ,דעתה של חכ"א

 ( להלן.2יקרות האמורה בסעיף קטן )יערבות זו תכלול גם את ההת  
 

  יקרות המחושבת על פי האמור   ייקרות בשיעור ההתילמימון שישולם תתוסף הת (2) 
 להלן. 65בסעיף   
 תעוקר השפעת שינוי  ,קרויות, בעת אישור המימון ובעת החזרתויבחישוב ההתי  
 , אלא אם נקבע במפורש שהמדד לצורך חוזה זההמדד עקב עבודה בשעות הקיץ  

 יהיה המדד המלא, ללא עיקור השפעת שעות קיץ.                           
  
 מכל חשבון שיאושר ,בשיעור אחוז המקדמה ,וז קבועהמימון יוחזר בניכוי אח (3) 

  מימוןהעד להחזר מלא של כל סכום המימון ששולם.  ,קרויותיי חישוב ההתינלפ                           
 יוחזר במלואו, בכל מקרה לפני המועד שנקבע בחוזה לגמר העבודה.                           

 
גיעה, ינוכה סכום החזר המימון השוטף מהיתרה יקרות המיבעת חישוב ההת (4)

 קרות תחושב על היתרה  ייקרות, כך שההתיילתשלום בכל חשבון לפני חישוב ההת 
 בלבד.              

 
 חומרים וציוד במקום העבודה
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 מרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה ופירושו: ח "חומרים"בסעיף זה  (1) .39
 והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין  למטרת ביצוע העבודה  
 בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.  

 
 חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע  (2) 
 העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות חכ"א.  

 
ה למטרת ביצוע העבוד ,חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה        (3)              

בכתב.   והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח
 הציוד והמבנים יחזרו (,1) 52ניתנה תעודת השלמה לעבודה על פי סעיף 

 .העבודה ממקום  לרשותו של הקבלן, והוא יוציאם מרי הבניהוי חעודפוהארעיים                             
 

 ( לסעיף זה או הורה 6מרים על פי הוראות סעיף קטן )וכל אימת שנפסלו ציוד וח (4) 
 ( אינם נחוצים עוד 3) -( ו 1המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )  
 בודה ועם פסילתם או מתן לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום הע  
 הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות חכ"א.  
   
 נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם  (5) 
  נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית  .אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור  
 למכרם, ולאחר שתנכה  ,ימים 7חכ"א, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של   
 ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה חכ"א את חשבון הקבלן   
 בכל העודף שיוותר.  

 
 הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש  (6) 
  68בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף   
  ית חכ"א להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימושרשא  
 , כאמור.68של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות חכ"א על פי סעיף   

 
 אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים  (7) 
 וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.  

 
 החומרים והמלאכה טיב

 
 הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,  (1) .40

 בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.  
 

  חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו  (2) 
 בתכונותיהם לתקנים האמורים.  

 
 מש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנקבעו ונמצאו הקבלן מתחייב שלא להשת (3) 
 כשרים לתפקידם על ידי המפקח.  
  
  סופקו חומרים מסויימים על ידי חכ"א, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת  (4) 
 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.  

 
 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים  (5) 
  ח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים ווהמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כ  
 לביצוע בדיקותיהם במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה,   
 הכל כפי שיורה המפקח.  

 
 

( יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 5דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן ) (6)
אות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייחשבו מערך החוזה. כהוצ 2%

, כנגד חשבוניות של מעבדה מוסמכת ו/או רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו
מאושרת על פי חוק, שהקבלן ימציא לחכ"א. לעניין זה לא יוכרו הוצאות שהוצאו 

א נוצל כל . לעבור בדיקות שתוצאתן שלילית, ועבור בדיקות לאישור מקורות חומרים
 הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות, יוחזר העודף לחכ"א ע"י הקבלן.
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 ( לבצע בדיקת דגימות בסכום 5נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן ) (7) 
  אלא עם נבעו  ,העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור, יחול ההפרש על חכ"א  
  מת הקבלן. מאש ,לדעת המנהל ,ההוצאות העודפות כאמור  

 
 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

 
 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו את הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד  (1) .41

 הסכמתו של המפקח. ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת  ,או מוסתר ,להיות מכוסה  
ועל פי  הוא, טן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונוהפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף ק                           

הוראות המפקח, את החלק שהוסתר או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, 
יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי 

לן המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקב
 בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.

  
 הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  (2) 
 והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון  ,בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה  
 לפני כיסויה או הסתרתה. ,ולמדוד את החלק האמור מהעבודה  

 
דוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח הקבלן יחשוף, יקדח קי (3)

לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של 
המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל 

בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו  ,לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים
 , ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.תיקונול

 
 ( תחולנה על הקבלן, פרט אם 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) (4) 
 והבדיקות הוכיחו שהמלאכה  ,(1בותו לפי סעיף קטן )יקיים הקבלן את התחי  
 לשביעות רצונו של המפקח.כהלכה, בוצעה   

 
 רשאית חכ"א  ושחכ"א נאלצה להוציאן,  זה על הקבלן,הוצאות שחלות לפי סעיף  (5)

 וכן תהיה רשאית לגבותן  ,לקבלן בכל זמן שהואממנה  לנכותן מכל סכום שיגיע                            
 בכל דרך אחרת. מהקבלן                            

 
 מרים פסולים ומלאכה פסולהוסילוק ח

 
 ורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:המפקח יהיה רשאי לה (1) .42

 תצויןבתוך תקופת זמן אשר  ,על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה  א.
 לתפקידם. בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים  ,בהוראה

 
  על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים  ב.  
 האמורים בפסקה )א(.       

 
  שהוקם  ,על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה  ג.  
   או ,או במלאכה בלתי מתאימה ,על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים       
 בניגוד לתנאי החוזה.       

 
 על אף בדיקה שנערכה על ידי  ,( יפה לכל דבר1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ) (2) 
 כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.המפקח ועל אף   

 
 (, תהא חכ"א רשאית 1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ) (3) 
 ות בביצוע ההוראה כישא בכל ההוצאות הכרויוהקבלן  ,לבצעה על חשבון הקבלן  
 ן שהוא, וחכ"א תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמ  
 וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  

 מהלך ביצוע העבודה -פרק ז' 
 

 התחלת ביצוע העבודה
 

 "צו שתיקרא ,הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מתאריך שיקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב .43
וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה התחלת עבודה" 
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, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה 11תאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף בחוזה ובה
 מפורשת בניגוד לכך.

 
 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

 
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל  .44

ה לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבוד
. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות 11והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה 
 בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 
 מועד השלמת העבודה

 
   ב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלןיהקבלן מתחי ( 1) .45

  נה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע יישמנ  
 העבודה.  

 
 ( לסעיף זה, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורט בחוזה לגבי 1הוראות סעיף קטן ) (2) 
 מהעבודה. מסויםהשלמתו של כל חלק   

 
 לסעיף  בהתאםאו קוצר המועד להשלמת העבודה,  ,ניתנה ארכה להשלמת העבודה (3) 

 העבודה בהתאם לכך. המועד להשלמתאו יקוצר להלן, יוארך  46                           
 

 הארכה או קיצור של התקופה להשלמת העבודה
 

 את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון  תהמחייבפקודת שינויים  (1) .46
 לה של חלק או המחייבת את ביטו ,לצורך קביעת מועד השלמת העבודה  

 עונילחוזה, רשאי המנהל, לאחר שמיעת טי 50מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף                            
 הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה.                           

 
 ח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת ונגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כ (2) 

  ,לו אפשרות למנוע את העיכוב ההייתלקבלן שליטה עליהם ולא  ההייתהמנהל לא  
  רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את שיעור  
 הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי: 

   
 הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור  א.

 רמו לעיכוב ביצוע העבודה.יום מיום תום התנאים שג 30לאחר 
 

 הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן  ב.  
 רעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.יהעבודה, שהתנאים האמורים א   
  

 עבודה בשעות היום בימי חול
 

 עבודה פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תעשה עבודה בביצוע ה (1) .47
 בכתב.מראש וללא הסכמת המפקח  ,מועדי ישראלבבשעות הלילה או בימי שבת ו  
  
 עשות מטבע הדברים, י( חלות על עבודה שצריכה לה1אין הוראות סעיף קטן ) (2) 

 עת או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנ הללא הפסק                           
 לעטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו ילהצלת נפש או רכוש או לב                           

 להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש. הקבלן                           
 
 

 החשת קצב העבודה
 

 אם יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה  (1) .48
  יב יפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחמכ  
 לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל   
 ין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.ייתר הוראות המנהל  הנוגעות לענ  
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ו לו כתוצאה מכך, לדעת המנהל, ( ונגרמ1יבותו לפי סעיף קטן )ימילא הקבלן את התח (2)
הוצאה נוספת על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר 

 12%בתוספת עד  חכ"א לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע על ידי המנהל
 , אם היו כאלה.מוכחות עבור רווח והוצאות כלליות והוצאות מימון

 
 לחוזה  68(, יחולו הוראות סעיף 1בותו לפי סעיף קטן )ילא מילא הקבלן את התחי (3) 
 ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב יזה, ובלבד שהקבלן לא   
 שנקבע תחילה.  

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

 
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן  (1) .49

הסכום של  , ישלם הקבלן לחכ"א את46שב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף בהתח 
 איחור, כפיצויים מוסכמים וקבועיםקלנדרי של על כל יום  לסכם עם חכ"א₪  1,500 
העבודהמראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת כל שלב משלבי  
 מועד השלמתה למעשה. ועד  

 
 ( לחוזה ויוגדל 1) 65מים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף סכום הפיצויים המוסכ  
 העבודה למעשה. ההסתיימבחודש שבו  ,בשיעור עליית המדד  

 
 סכום מכל ( 1סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )את חכ"א תהיה רשאית לנכות  (2) 
 וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך  מחכ"א, שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא  
 אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן  ,תשלום הפיצויים או הניכוייםאחרת,   

 יבות אחרת לפי החוזה.יאו מכל התח ,בותו להשלים את העבודהימהתחי                          
 

איחור קלנדרי של ( יחול גם על כל יום 1) עיף קטןתשלום הפיצויים האמורים בס (3)
 .בהתאם ללוח הזמנים ,עבודהמסויימים של ה בהשלמת קטעים

 
 הפסקת עבודה ע"י חכ"א

 
 או לצמיתות לפי  מסויםהקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן  (1) .50

  בהוראה ולא  שיצוינולתקופה והוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים   
 הוראה נמסרה לקבלן  יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך.  

 לת יום מקב 14לחדש את העבודה, יהיה הקבלן חייב לחדש את ביצועה בתוך                            
 ההוראה כאמור.                           

 
  (, ינקוט הקבלן 1הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן ) (2) 
 לשביעות רצונו של המפקח.באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך,   

 
 שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי ישירות הוצאות  (3) 
 (, תחולנה על חכ"א ובלבד שהקבלן לא יהא 1הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן )  
               יום מיום קבלת הוראות 30רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך   
 קח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל. המפ  
 שיעור ההוצאות ייקבע על ידי חכ"א, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע   

 טענותיו.                           
 

  נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות  (4) 
 ך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.שנגרמו לקבלן, תו  

 
 הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו  (5) 
 לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יהא  43התחלת עבודה על פי סעיף   
 עד למועד  ,הקבלן זכאי לקבל מחכ"א את התמורה עבור העבודה  שבוצעה בפועל  

 סופי  וזאת לסילוק ,(6) עיף קטןהפסקת העבודה וכן פיצויים כמוגדר להלן בס                           
 ל, לרבות   של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלומוחלט                            

 ביעת ערך (. לצורך ק7) עיף קטןים, בכפוף לאמור להלן בסהוצאותיו והפסד רווח                           
  העבודה שבוצעה בפועל ע"י הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל         

. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי  ןהענייחלק ממנה שביצועה הופסק, הכל לפי 
 יום מיום הפסקת העבודה. 45הקבלן, יקבע תוך 
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 ( יעודכן ערך החוזה בהתאם 5רך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן )לצו ( 6) 
  לחוזה, לבין  62להפרש המדדים שבין המדד בחודש הבסיסי, כמוגדר בסעיף   
 (. "סכום החוזה המעודכן" המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, )להלן  
 מסכום החוזה המעודכן יופחתו:  

 
  -מסכום החוזה המעודכן, וכן  25% -ל סכום השווה  א.  

 
 סכום השווה לאחוזי הביצוע של העבודה עד למועד הפסקת העבודה. ב.  

 
 מהיתרה שתיוותר ישולמו הפיצויים כדלקמן: 

 
 100ש"ח לכל   8מהם ) 8% -הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל  10% -מ 

 ש"ח(.
, ישולם סך הראשונים של היתרה 10%, לאחר הפחתת הנוספים של היתרה -10%מ 

 ש"ח(. 100ש"ח לכל  6מהם ) 6% -השווה ל 
לאחר הפחתת היתרות בגינן כבר שולם פיצוי כאמור,   הנוספים של היתרה, 10% -מ 

 ש"ח(. 100ש"ח לכל  4מהם ) 4% -ישולם סך השווה ל 
 "ח(.ש 100  ש"ח לכל 2מהם ) 2% -של היתרה, ישולם סך השווה ל  נותריםה 70% -מ 

 
מהיקפו או יותר, לא  50%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של  

 יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם. 
הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד  

 (.10קטן )  למועד הנקוב להלן בסעיף
 

 ( כשיפוי הקבלן בגין 6בל בסעיף קטן )רואים את מחצית הסכום המתק א. (7) 
 הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל    
  והפסד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחצית   
 כשיפוי הקבלן בגין הקמת ופרוק של מתקני העזר,  השניה של הסכום   
          יוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, כי  הכנת דרכי גישה וכיוצא בזה. אם   
   בסעיפים אלו )הקמת המתקנים(, עולות על מחצית הסכום  הוצאותיו               
 מחצית הסכום שבסעיף קטן ההפרש בין (, ישולם לקבלן 6שבסעיף קטן )   

  וכו',, גדרות, קמה ופרוק של מבני עזרעבור ה הוצאותיו בפועל לבין( 6)                                      
 לרבות היסודות לנ"ל, דרכי גישה, קוי מים ומערכות אחרות וכן עבודות    
 "המתקנים"(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו  -ושירותי עזר )להלן    
 בכתב הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע    
   , וזאת על פי ניתוח מחירים מפורט, מנומק,ה זההעבודות על פי חוז   

 ומגובה במסמכים מתאימים שהקבלן יגיש לאישור המפקח, ובכפוף                                   
 לאמור בסעיף קטן ב' להלן.                                    

 יל, יהא הוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, את הוצאותיו כאמור לע ב.  
 זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה    
 שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלו ישאו ריבית    
 מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב להלן בסעיף  ,החשב הכללי   
 (.10קטן )   

 
 מיתות אחרי חתימת החוזה, אך לפני הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצ (8) 
   ,(6שניתן ע"י המנהל צו להתחלת העבודה כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן )  
 הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף  רבעובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק   

 ( כאמור. 6קטן )                           
 

 ( באשמת הקבלן, לא 8( עד )5קטנים ) נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לפי סעיפים (9) 
 יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.  

 
  (, ישולמו8( או )7(, )6(, )5הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ) א. (10) 
 יום מיום הפסקת  60 -לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ    
 ינויים המחויבים, גם על תשלום יחולו, בש 63העבודה, והוראות סעיף    
 הסכומים האמורים.   

הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה )א(, ישאו  ב.
( ריבית החשב הכללי עד 7) -( ו 6הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים )

ליום הגשת החשבון הסופי. איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי ישאו 
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 60 -ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה  הפיצויים ו/או
 מיום הפסקת העבודה.

                                            כל( לעיל יועברו לרשות חכ"א באילת  5הופסק ביצוע העבודה לפי סעיף קטן ) (11)
 שולמה ע"י חכ"א.החומרים שהוזמנו ע"י הקבלן לביצוע העבודה ואשר תמורתם               

 
חודשים רצופים, רשאי הקבלן  12-הפסקה זמנית של ביצוע העבודה, שנמשכה יותר מ (12)

החודשים האמורים, לראותה  כהפסקת העבודה  12לדרוש  מחכ"א, לאחר שחלפו  
לצמיתות. בנסיבות אלה לא תהיה חכ"א חייבת למסור לקבלן את המשך ביצוע 

 בה כהפסקה לצמיתות.אם תחודש בעתיד, לאחר שנחש ,העבודה

 

לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת עבודה, זמנית או  (13)
לצמיתות, על פי סעיף זה, והוא מסכים כי הפסקת עבודה כאמור תהייה בשיקול 
דעתה הבלעדי של חכ"א.  הקבלן מצהיר ומסכים כי הסכומים הנקובים בסעיף זה 

צוי מלא והוגן וכי לא תהיינה לא כל טענות ו/או כפיצוי על הפסקת עבודה מהווים פי
 תביעות בקשר עם סכומי  הפיצויים.

 
על אף האמור מובהר כי זאת קצב התקדמות העבודות מותנה בקבלת תקציבים  (14)

מגורמי חוץ, ולפיכך תהא רשאית החברה להודיע לקבלן במהלך ביצוע העבודות, 
התקשרות בשל אי קבלת התקציבים יום מראש ובכתב, על סיום ה 30ובהתראה בת 

האמורים במועד. בנסיבות אלה והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה, ויהא 
זכאי לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב 
בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי 

צוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע הקבלן לקבלת כל פי
ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של 

 ההתקשרות.
על אף האמור, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות )לתקופה 

במקרה זה, אם יום ובנסיבות האמורות של אי קבלת תקציבים(, ו 90שאינה עולה על 
וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם 
להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, 
ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום השני, או 

מסגרת אחרת, לפי שיקול דעתה לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל 
הבלעדי. בכל מקרה יהא הקבלן מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.
 

 שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י חכ"א
 

  מסוים,הסכמה מצד חכ"א או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה  (1) .51
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא תהווה תקדים  

לא השתמשה חכ"א או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין  (2)
ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל  ,לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר

 שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 
 
 
 
 
 
 

 םהשלמה, בדק ותיקוני -פרק ח' 
 

 תעודת השלמת העבודה
 

 יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקה  -הושלמה העבודה  (1) .52
 יום מיום  10יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך  7העבודה תוך   
 שהתחיל בה.  
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 יתן לקבלן ימצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו,   
  דת השלמה עם תום הבדיקה, ואם לא, ימסור לקבלן רשימת התיקונים תעו  
 הדרושים, לדעת המפקח, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי   
 המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם   
 ב מהקבלן שיבצע יבות בכתיכנגד קבלת התח ,לפני ביצוע התיקונים האמורים  
 וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.  

 
 ( גורע מזכותה של חכ"א להחזיק בכל חלק שהוא1) עיף קטן אין האמור בס (2) 

 מה ולא מהעבודה או להשתמש בו גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשל                           
 ההשלמה  ניתנה תעודה השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות                           

 תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.                           
 

  מסויםמהעבודות במועד  מסויםאם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק   (3) 
  או שהושלם חלק כלשהו    ,שלמת העבודהלפני התאריך הסופי שנקבע לה  
 מהעבודות שחכ"א או מי מטעמה החזיקו בו ו/או השתמשו בו ו/או עומדים   

 ק של להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי אותו חל                           
 (.1) יף קטןעהעבודות ויחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק זה הוראת ס   

 
 בדק ותיקונים

 
 שיגרמו לחכ"א עקב ביצוע רשלני של  ,הקבלן אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד (1) .53

 ב לפצותיוהוא מתחיו/או עקב ביצוע העבודה שלא על פי תנאי חוזה זה, העבודה   
 ולשפות את חכ"א בעד כל נזק, הוצאה או הפסד כאמור.                            

 
או  לתקף עם חכ"א חודשים 12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של  (2)

או בתנאים המיוחדים. מניינה של תקופת הבדק  במפרטיםשנקבעה  אחרת תקופה
, או במקרה של 52יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף 

ודות האמורות השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה, מתאריכי מתן התע תעודת 
 לגבי החלקים האמורים.

 
אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה  ,נתהווה בעבודה, תוך תקופה הבדק, נזק או קלקול (3)

מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל 
ובלבד  ,נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח

חודשים מתום תקופת הבדק. הוא  3 -ישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ שדר
 29הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 

לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה 
 לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 
 (.2) 54( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 3טן )אין בסעיף ק (4) 

 
 (, יחולו 4) -( ו 3בות הקבלן לפי סעיפים קטנים )יההוצאות הכרוכות במילוי התחי (5) 
 .בלבד על הקבלן  

 
 פגמים וחקירת סיבותיהם

 
 התגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר  (1) .54

 תקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח, היה הפגם כזה שאין סיבות הפגם ושי  
 הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על חכ"א. היה   
 הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן   
 ם הפגם אינו יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. א  
 ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א.  

 
 שנים אחר גמר תקופת  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך  (2) 
  שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה באופן רשלני ו/או הבדק, הנובע מביצוע העבודה   

  ינו ניתן קן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אהקבלן חייב לת                           
  לום בו לתיקון. יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א, ובשיפוי על כל תש                           
 חכ"א עקב כך. בתתחיי                           

 
 54 -( ו 3) 53 -( ו 2) 53סעיפים לפי הקבלן  תהתחייבויואי מילוי 
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, רשאית חכ"א 54((, או 3) 53(, 2) 53לפי הסעיפים  והתחייבויותיאם לא ימלא הקבלן אחרי  .55
שההוצאות  לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה

מכל חלות על הקבלן, תהא חכ"א רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות,  האמורות 
 15%בתוספת של יגיע ממנה לקבלן  בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת, והכל סכום ש

  .שייחשבו כהוצאות משרדיות
 

 שינויים, תוספות והפחתות -ט'  קפר
 

 שינויים
 

איכותה,  המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות: צורתה, אופיה, סגנונה,  (1) .56
 וממדיה של העבודה וכלמיקומה , תאריהמסוגה, גודלה, כמותה, גובהה,  
             יב למלא אחר הוראותיו ובלבד יממנה, הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן מתח חלק             

 מכלל היקף החוזה. 50%שערך כל השינויים לא יעלה על 
 
( תיקרא פקודת שינויים ותימסר 1הוראת המנהל על שינוי בעבודה לפי סעיף קטן ) (2)

 לידי הקבלן בכתב.
 
לרבות שינויים קודמים לפי פקודת כנ"ל  -פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה  (3)

מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה ע"י יו"ר מועצת               50%עולה על  -
 המנהלים של חכ"א.

 
שינויים בות קבלן כל עוד ערך השינויים לרפקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את ה (4)

 מהסכום הנקוב בחוזה.   50%קודמים לפי פקודות  כנ"ל, לא יעלה על 
 

 הערכת שינויים
 

 50%ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על  (1) .57
      דרכיםבאחת מהבחירת המנהל, לפי  , , ייקבע56מסכום החוזה  כאמור בסעיף  

 ות.אהב                           
 

    שאפשר להתבסס עליו לצורך  ,מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות א. על בסיס
 .קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים     
 בהתבסס על מהדורתו העדכנית של המחירון לעבודות פיתוח בהוצאת מינהל  ב. 
 שהב"ש"(.תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון )להלן "מחירון מ    

 , ללא 20%ג. בהתבסס על "מחירון דקל" עם  תוספת אילת, ועם הנחה בשיעור 
 קט.יתוספת "קבלן ראשי" וללא מקדמים של היקף הפרוי    
 

לפעול באחת השיטות הנ"ל, ייקבע המחיר במו"מ בין  אם, לדעת המנהל, לא ניתן 
 נהל.המנהל לקבלן, בהתבסס על אסמכתאות מתאימות שהקבלן ימציא למ

 
, ייקבע במשא ומתן 56מסכום החוזה, כאמור בסעיף  50%שינוי העולה על  ערכו של (2)

 בין המנהל והקבלן.
 

 הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. (3) 
 

 עיף קטן בקביעת מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן כאמור בס (4)
תעריפי שכר העבודה שיקבעו על ידי האיגוד המקצועי  , בין היתר,לקחו בחשבון( יי2)

שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת הוספות 
המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה. כמו כן 

כל רשות מוסמכת ובהעדר  בחשבון מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן ע"י ויילקח
קביעה כזאת לגבי חומרים בסיסיים, המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה 
לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הרווח וההוצאות הכלליות 

. אם פרסמה חכ"א מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה 12%לא יעלו על 
שתה ישירות עם חכ"א או באמצעות הקבלן ו/או וההתקשרות עם קבלני המשנה נע

אם העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר 
עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות, התוספת לה זכאי הקבלן בגין עבודות קבלני 

ה, המשנה תהיה בתנאי  המכרז האמורה, לא נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז האמור
 .12%תקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על 
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 קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי  (5) 
 מחייב את העלאת שכר החוזה, יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש   
 מיום מתן פקודת השינויים מבלי העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום   
 שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על   
 שכר החוזה.  

 
 תשלומי עבודה יומית

 
  דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי  (1) .58

 והקבלן יבוא על  ,ודת השינוייםשתעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפק  
  מקום העבודה( בשכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )  

 ( 3) 57מפורשת ומנוגדת בחוזה, השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים בסעיף                            
 דלעיל.  

 
 בע ע"י המפקח על יסוד רשימות ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייק (2) 
 שינהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח ושל:  

 
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; א.  
 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי עבודה, שעות  ב.  
 העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי    
 חובה אחרים של כל עובד ועובד;               
 הוצאות הובלה; ג.  
 הוצאות ציוד מכני כבד. ד.  

( א', ג', ד' תמסרנה למפקח בשני עותקים בסוף כל 2הרשימות האמורות בסעיף קטן ) (3)
( ב' תמסרנה למפקח בשני העתקים 2שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן )

מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים 
 ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

 
 . לא 57( לסעיף 3מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן ) (4) 
 העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג  ,יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה  
 שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי   
  בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור.  ,במקצוע הנדון  
 תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות ע"י הקבלן יילקחו בחשבון רק   
 במידת ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן   
 הנדון. וד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע ע"י האיג  

 
 רשימת תביעות

    לתשלומים  רשימה שתפרט את תביעותיוקלנדרי כל חודש  בסוף הקבלן יגיש למפקח (1) .59
  עבודה שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע ה נוספים                           
 החודש החולף. במשך                           

 
 (, רואים את הקבלן 1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן ) (2) 
 כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור   
 על כוונתו להגיש את התביעה.  

 
 המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים  לא הגיש הקבלן רשימת תביעות (3) 
 שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה,   
 יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.  

 
 .57( לסעיף 4שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן ) (4 

 מדידות -רק י' פ
 

 דות כמויותמדי
 

ואין  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה (1) .60
 לפי החוזה. והתחייבויותילראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי  

 
בוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י המפקח יהכמויות ש (2)

 מפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויותוהקבלן בהתאם לשיטה ה
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 שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות מפורטים,
 תרשמנה  ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן.

 
המפקח הודעה מראש לקבלן על  ןייתלפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה,  (3)

יב להיות נוכח במועד הנקוב או ילעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתח כוונתו
לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות 
הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא 

 ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
 

  לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי  (4) 
  את המדידות  ויראו ות בהעדרם, דהמפקח או בא כוחו לבצע את המדי  
 כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם,   
 קח ונמסרה על אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפ  
 כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע   
 (.3שיקבע כאמור בסעיף קטן ) ,המדידות למועד מאוחר יותר  

 
 נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  (5) 
    עד לביצוע מדידת הכמויות             ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מו 7  

 בין בלן לגודי דעות בין הקיה יתגלו ניהאמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השני                           
 ן זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.יהמפקח, יכריע בעני                           

 
  מדידה והקבלן מבקש שתבוצענה יתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה ליה (6) 
 המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו   
 יה.יצורך בדח  
  

 סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא, ותואר בו במפורש כסכום  (1) .61
 וזה. ארעי, לכיסוי הוצאות ביצוע של חלק כלשהוא מהעבודה, לא יוכלל בשכר הח  
 ובאם בוצע חלק מהעבודה האמור, יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק העבודה   
 במקומו של הסכום הארעי הנקוב. 57האמור, שיקבע בהתאם לסעיף   

 
מחיר יחידה שננקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים  (2)

וב שכר החוזה מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה, יוחלף לצורך חיש
מרים האמורים ושיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של הח ,במחיר היחידה

 )שנרכשו ע"י הקבלן לפי הוראות המפקח( במקומם של המחירים הנקובים.
 

 יב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, יהקבלן מתח (3) 
 ים ארעיים או מחירים נקובים של הנוגעים להשפעתם של סכומ ,קבלה וכיו"ב  
 ( על חישוב שכר2(, )1חומרים המופיעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים )  
 החוזה.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשלומים -פרק י"א 
 תשלומי ביניים

של המפרט המיוחד להלן, יחולו ההוראות הבאות  00אם לא צוין אחרת בסעיף "תנאי תשלום" בפרק 
 על תשלומי הביניים:

 באמצעות  ,בין תאריך האחד לתאריך החמישה של כל חודש יגיש הקבלן לחכ"א  .(   1)        .62
 , בצרוף כל המסמכים חשבון חלקי על  העבודה שנעשתה בחודש החולףהמפקח,                       

  . להגיש עם החשבון על פי הוראות החוזה שעליו                           
   ימים 90  תוךבע"י חכ"א  ישולמושיוגשו כאמור, החשבונות החלקיים                            

 .בו הוגש כל חשבוןשתום החודש הקלנדרי מ                           
 חשבון ביניים שהוגש אחרי תאריך החמישה של החודש, עבור העבודות שבוצעו          

 ם מתום ימי 120החולף, ייחשב כאילו הוגש בחודש שאחריו וישולם בתוך  בחודש                           
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 הקלנדרי שבו הוגש. החודש                            
 התשלומים ששולמו ע"י חכ"א לקבלן לפני הגשת  בכל מקרה לא יעלה סך כל  ,אולם                   
 .לרבות כל התוספות המאושרת  זה מהיקף חוזה  85%החשבון הסופי על                  

 המנהל  ע"י תשלוםלמכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה  ויאושר                      
 חתימת  עם  כמפורט, תנכה חכ"א את החלק היחסי בגין המקדמה ששולמה  לקבלן                        

 ולמה מקדמה.חוזה זה, אם ש                      
 כל החשבונות שהקבלן יגיש יהיו מצטברים.  

 
לאשור  הוסכם במפורש, שאישור חשבונות חלקיים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה (2)

בחשבונות  מה לקבלת חלקי העבודות שנכללוכמחיר שלא נכלל בחוזה, או כהס
 חלקיים שאושרו ע"י המנהל.

 
 דרישתם, יע לו, יחזירם לחכ"א מיד עםאם קיבל הקבלן תשלומים כאמור, מעל למג (3)

הכללי על סכום  במקרה של פיגור בהחזר הסכום הנדרש, ישלם הקבלן ריבית החשב 
 זה.

 
 סילוק שכר החוזה )חשבון סופי(

( יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה ומסירת העבודות למזמין, יגיש הקבלן 60לא יאוחר מתום שישים )
 ודות הפיתוח ועבור עבודות המים והביוב, שכל אחד מהם יהא בליווילמפקח חשבון סופי נפרד עבור עב

תוכניות מתאימות ומסומנות, ניתוחי מחירים של סעיפי שינויים וכל יתר המסמכים הנדרשים 
 )"החשבון הסופי"(. 

 
משכר החוזה יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, וכן כל סכום אחר  ששולם לקבלן עד אותו 

חשבון שכר החוזה, אם שולם, לרבות, מקדמה אם שולמה, דמי השתתפות בביטוח עבודות  מועד על
ין קבלניות, קנסות, הורדות על טיב ביצוע לקוי, פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמ

 מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.
 

בלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, רשאי לא הגיש הק
המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, 

 וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הצדדים לחוזה.
 

וך תקופה כאמור לעיל, והמזמין לא התחיל לערוך את החשבון בהתאם לא הגיש הקבלן חשבון סופי בת
לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי 

וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע העבודות כולו בחשבונות חלקיים, ושלא 
 מהמזמין.מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי 

 
כל אחד מיחידי המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המפקח ונציג יחיד 

 ( יום, מיום אישור החשבון הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין.90המזמין, בתנאי שוטף + תשעים )
הנוגע לעבודותיו מובהר כי כל אחד מיחידי המזמין יהא האחראי הבלעדי לתשלום החשבון הסופי 

 בלבד, ולא יחול חיוב הדדי ו/או משולב בכל הנוגע לתמורה לקבלן.
 

מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו  ולפירעונו, יראה כנדחה עד 
 שיוגש לכל אחד מיחידי המזמין, בין היתר, גם אחרון מבין המסמכים הבאים:

 "( תוכניות עדותAS MADE)": 
 

  לחוזה,  4הצהרה בדבר חיסול תביעות לכל אחד מיחידי הצדדים בנוסח המצורף כנספח
 חתומה על ידי הקבלן.

 
מוצהר ומודגש בזה שכל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי הנוגע 

 סילוק כל הליקוייםלעבודותיו בלבד ו/או את התשלום בגינו עד לגמר ביצוע כל התיקונים וההשלמות ו
שפורטו בפרוטוקול "קבלת העבודות" לשביעות רצונו המלאה של כל אחד מיחידי המזמין,  ועד לגמר 
ות מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי כל אחד מיחידי המזמין עפ"י החוזה ופינוי מקום העבוד

 לקבלן.מכל פסולת שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך 
 

מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע כל פעולה 
שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות עריכת החשבון על ידי 

וצאות מהנדס עצמאי שאינו עובד המזמין, הדפסות, העתקות ושירותי משרד אחרים  וכיו"ב, וכל הה
 הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה  כאמור לעיל.
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הערבות לביצוע החוזה שהופקדה בידי כל אחד מיחידי המזמין, תוחזר לקבלן באופן עצמאי ובלתי 
תלוי ביחיד המזמין האחר, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי החשבון הסופי על ידי כל 

 בתנאי שהקבלן הפקיד בידי כל אחד מיחידי המזמין את ערבות הבדק.אחד מיחידי המזמין, ו
 
 

 מבוטל .64
 

 :קרויותיתשלומי התי
 

 חושבוות, יוייקריתשלומי התשל מסמך ב' )"הצעת הקבלן"(,   4אם לא נאמר אחרת בסעיף  . 65
 כדלהלן:             

 
ם בכל חודש כפי שמתפרס ,מדד תנודות מחירי התשומה בבניה למגורים - "המדד" (1)

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי כל מדד אחר שנקבע ע"י חכ"א מראש, 
המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט במסמך ב' לחוזה. לא 

 קבעה  חכ"א מראש מדד אחר, יהיה המדד הקובע מדד התשומה בבניה למגורים.
 של מסמך ב' )הצעת הקבלן(. 4המדד הנקוב בסעיף  - "מדד החודש הבסיסי"  
  ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו  - "תנודות במדד"  
 לעיל. 62בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום לפי סעיף   

 
 מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על  (2) 
 וצאות הובלתם למקום העבודה( לא ישנו את הקבלן לספקם לפי החוזה  )כולל ה  
 ( דלהלן:3שכר החוזה, אלא בהתאם לסעיף קטן )  

 
 אם יחולו תנודות במדד יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם, לפי החישוב  א. (3) 
 החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר    
 שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור  תשלומי הביניים של העבודה               
 תנודות במדד, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן.    
  מלוח גלישה( ו1) 11יקרות יהיה בהתאם ללוח הזמנים סעיףיתשלום ההת   
 ., בתקופת הגלישהקרותיהזמנים לא תזכה את הקבלן בתוספת התי   

 
 העבודה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי  נגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע ב.  

 דרישתו הוא להשלמת ביצוע העבודה, פרט להארכה שניתנה בהתאם                           
 במקרה של עליה במדד כל פריט שבוצע בעבודה לאחר תקופת  - 46לסעיף    
 כאילו בוצע בחודש האחרון שעל הקבלן היה לבצע  , ייחשבהבצוע החוזית   
 בהתאם לחוזה. את העבודה                             

 
, עולה על כל תשלומי 63הוברר, כי שכר החוזה שנקבע ע"י המנהל, כאמור בסעיף  (4)

הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים המגיע 
 לקבלן, כעבודה בחודש האחרון של תקופת הביצוע החוזית.

 
 יקרות, הכליבלן מקדמה, יצומצם או יבוטל שעור תשלום ההתנתנה חכ"א  לק (5)

 יםשיפורט בתנא א' )מימון עבור אספקת חומרים( לעיל, או כפי 38כמפורט בסעיף               
 המיוחדים המצורפים כנספח לחוזה.              

 
 

 מניעת רווח מופרז
 

 מד להיות משולם לקבלן היה למנהל יסוד להניח ששכר החוזה ששולם או שעו (1) .66
 מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב   
 ים כמהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסלהמציא למנהל, למפקח ולנציגי  
 הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הקשורה בביצוע החוזה.  ,האחרים  
 שתידרשנה לביצוע החקירה. ,ות הן בעל פה והן בכתבוכן לתת כל ידיעות אחר  
  
 קבע המנהל כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה  (2) 
 רווח מופרז, יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת   
  ום כפי שייקבע ע"י המנהל, והקבלן מתחיב להחזיר לפי דרישה כל סכ ,בלבד  
 שקיבל מעל לשכר החוזה המופחת כאמור.  
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 לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים  (3) 
  שביצעו מבנים מטעם המדינה והרשויות  ,המקובלים אצל קבלנים אחרים  
 המקומיות בתנאים דומים.  

 
חודש  12עיף זה, לאחר תום המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי ס (4)

 מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.
 
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י"ב 
 

 תעודת סיום החוזה
 

 דת סיום החוזה,ו)תע -בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה, להלן  (1) .67
 זה כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחו אשרתהמ ,ראה מוסף א' לחוזה(  
 ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.  
  
 יבות הנובעתירת את הקבלן מהתחטמסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פו (2) 
 אשר מטבע הדברים נמשכת היא לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. ,מהחוזה               

 
 

 וביטול ההסכם עם הקבלן העבודהסילוק יד הקבלן ממקום 
 

לתפוס את מקום העבודה לבטל את ההסכם עם הקבלן, וכן חכ"א תהיה רשאית  (1)      .68
או באמצעות קבלן  ,ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה

או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים או  ,אחר
ולהשתמש העבודה, או למכור אותם או כל חלק מהם  בכל חלק מהם, שבמקום

או יותר אחד  בקרותבתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחכ"א מהקבלן לפי החוזה, 
 המקרים המנויים להלן:מן 

 
 7כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך  א.

או  ,להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה ימים
 ל דרך אחרת;כשהסתלק מביצוע העבודה בכ

 
כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתה  ב.

 7והקבלן לא ציית תוך  ,או במועד שהוארך להשלמתו ,במועד הקבוע בחוזה
שמטרתם  ,להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה ימים

וארך או במועד שה ,להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה
 להשלמתו;

 
 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה  ג.  
 לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;   

 
 כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן  ד.  
 משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת חכ"א בכתב;   

 
 או כשעשה  ,או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ,את הרגל כשהקבלן פשט ה.  
 סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק )פרט לפירוק    
 ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר(;   

 
 או אדם אחר בשמו של  ,כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ו.  
 ם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה נתן או הציע לאד ,הקבלן   
 או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה; ,כלשהיא בקשר לחוזה   

 
 כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה יסודית; ז.  

תיחשב  54-ו 53, 45-48, 38, 37, 35א, 33, 13-19, 11, 3הפרת הוראות סעיפים 
 .של הסכם זה הפרה יסודית

 זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה כאשר הקבלן הפר חוזה  ח.  
 ;לתקן את ההפרהבכתב, ימים מתאריך דרישת חכ"א  7תוך    
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 ( יהיו על חשבון הקבלן 1הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף קטן ) (2) 
 כתמורה להוצאות  ,מהן 15%ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של יוהוא   
 משרדיות.  

 
 (, אין בהם 1יסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן )תפ (3) 
 משום ביטול החוזה ע"י חכ"א.  

 
             יודיע על כך המפקח               (,1תפסה חכ"א את מקום העבודה בהתאם לסעיף קטן ) (4)

ה שבוצעה ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבוד, יום 30לקבלן בכתב תוך 
שהיו  ,עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים

 במקום העבודה באותה שעה.
 

(, והיו בו חומרים ציוד או 1תפסה חכ"א את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן ) (5)
מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה 

לדרישה זו  וד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלןאת החומרים, הצי
לכל מקום  ,יום, רשאית חכ"א לסלקם ממקום העבודה על חשבון הקבלן 14תוך 

 יראה  בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם.יש
 הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א להשתמש בחומרים, בציוד   
 (.1או למסרם כאמור בסעיף קטן ) ,מתקניםוב  

 
 נתפס מקום העבודה, לא תהיה חכ"א חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר  (6) 
 .להלן (7לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן )  

 
בשלמותו  עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זכאי לו אילו היה מבצע את החוזה (7)

והאחרים  ל הסכום הכולל של התשלומים החלקייםאומדן שכר החוזה( ע -  )להלן
 ,ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה ושל הוצאות השלמת העבודה ובדקו

בתוספת האמורה  שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המפקח )לרבות
יה בהשלמת יכל דח (( ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת2בסעיף קטן )

מחמת נזקים אחרים, תהיה חכ"א חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר העבודה ו
החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על סכום הכולל של ערך 

תפיסת מקום העבודה ע"י חכ"א ושל ערך  אותו חלק העבודה שהקבלן ביצע עד למועד
"א השתמשה בהם או במקום העבודה ושחכ החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו

 שנמסרו על ידיה, הכל כפי שייקבע על ידי המנהל.
 

 סכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסתהעלה  (8)
שייקבעו על יסוד חשבונות  ה,ל הוצאות השלמת העבודה ובדקעמקום העבודה, 

(, ושל פיצויים 2שיאשרו ע"י המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן ) סופיים 
 ה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים ישנגרמו לחכ"א מחמת כל דחי על נזקים

 על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור
 לבין אומדן שכר החוזה.

 
 ולא לגרוע מהן. 39הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות חכ"א לפי סעיף      (9) 

 
 לו תהא זכאית חכ"א  ,אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר (10) 
 לפי החוזה ו/או לפי הדין.  

 קיזוז
 

על  מהקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה לקבלן חכ"א רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע .69
 צוב אחר המגיע מן הקבלןובין כל חוב ק, או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן ,פי חוזה זה

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א לגבות את החוב האמור בכל דרך  לחכ"א.
 אחרת.

 
 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה

 
 שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה  ,אם יתגלה בכל זמן שהוא (1)          .70

ין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לחכ"א שא ,מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת
בביצוע העבודה  כי אמנם אין אפשרות להמשיך ,תן לקבלן אישור בכתביוחכ"א ת

כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע 
 העבודה כאמור.
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סעיף קטן  הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי (2)
בהתאם למחירים  ,( יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור1)

והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ופקודת השינויים. נוסף לזה ישולם לקבלן סכום 
 של החוזה. 50שיקבע בהתאם לאמור בסעיף 

 
 יעות תשלום הסכום האמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תב (3) 
 פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.  

 
 לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, ממקום העבודה  (4) 
 (. רשאית 1או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף קטן )  
 כל דרך אחרת, חכ"א לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או ב  
 שיחשבו כהוצאות משרדיות,  ,15%והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת   
 ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות   
 על חשבון חכ"א. ולזקפ האמורות שיש   

 
 ביול החוזה

 
 חלות על הקבלן.אם יידרש,   ,הוצאות ביול חוזה זה .71
 
 

 ערך מוסףמס 
 

 , כשיעורו מס ערך מוסף יתוסף מחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה ל .72
 .באילת 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/2018מ/ חוזהמכרז/
 
 

 אישית ערבות
 

 אנו הח"מ:
 
 
 
 
1________________________ . 
 
2________________________ . 
 
3______________________ .__ 
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בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, ערבים בזה  ןענייבעלי המניות בתאגיד הקבלן ובעלי שהננו 
הקבלן כלפי החברה הכלכלית  תהתחייבויואישית בערבות בלתי מותנית ובלתי מוגבלת למילוי כל 

 לאילת )חכ"א( בע"מ על פי החוזה הנ"ל.
 
 
 

צורך בפניה קודמת לנערב, ולא תהא ניתנת  אף ללא ,חרף האמור בכל דין, ערבותנו זו תעמוד בתוקפה
 מראש ובכתב. ,לביטול, אלא בהסכמת החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 
 
 
 
 

 __________________       ___________________       ___________________ שם 
 
 

 ___________ת.ז.       __________________        ___________________       ________
 
 

 חתימה  _________________          ___________________      ___________________
 

 3רב ע                                               2ערב                                                1ערב                    
 
 
 
 
 

שיון __________  מאשר י______________________ מס' ר אימות חתימות: אני הח"מ, עו"ד
 חתמו בפני על מסמך זה, אחרי שזיהיתי אותם כדין. לעיל, 3וערב  2, ערב 1בזאת כי ערב 

 
 
 
 
 

_____________________ 
 חתימת עו"ד          

 
 

 מוסף א'
 
 

הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה  1/2018מ/מס' חוזה  
 ית הספורט אילתבקרי

 
 

 תעודת סיום
 
 
 

 
 אל: ____________________________________________________________________

 
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"ממאת: 
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, כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל אתאני מאשר בז ,של חוזה זה 67על פי סעיף 
 לשביעות רצוני המלאה. ,עו אף הן בהתאם לחוזהעבודות הבדק והכרוך בהן בוצ

 
 
 
 
 

 השם: ______________________
 

 _____התפקיד: _______________
 
 

 תאריך:

_____________________ 
 
 

 חתימה: ____________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספורט אילתהקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית ה 1/2018מ/מכרז מס' 
 

 נספח ב'                                                   
 

 לביטוחי הקבלן  כללייםתנאים 
 

במשך הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  .1
וצר על אחריות מקצועית וחבות המ יביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהכל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות אשר נעשתה  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןהקבלן להחזיק 
 .על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו

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

ו, וכן כלפי כל הקבלנים, ו/או מטעמהמזמין  של וו/או כל אדם אחר הבא בשמעובדיהם 
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות

 זדון.בהתחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
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ת הנערכות על ידי הקבלן )כפופות על פי העניין לסעיף "אחריו פוליסות האחריות כלפי צד שלישי .3
 צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

כאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  .4
ו/או מנהל ו/או מפקח  נהליהם ו/או עובדיהםהמזמין ו/או העירייה ו/או מלשפות את  וורחבי

 למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת העבודות מטעמם 
 (.1נספח ב' הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או קבלני משנה מטעמו 

 ין ו/או העירייההמזמכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .5
הנמצא בשליטתו הישירה ושבו פועל הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן 

. למען הסר כל ספק מוסכם הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהשל והבלעדית 
ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע 

 דות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי. העבו

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן,  .6
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח 

פי המזמין ו/או רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כל
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 .בזדון

הקבלן ימציא  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב .7
על ידי חברת  כדיןבנוסח המצורף כשהוא חתום  (1)נספח ב' את אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןל

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

מועד מ, לא יאוחר מזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .8
צהרה לפטור החוזה זה, מכתב  דות נשואחתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבו

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

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

)בנוסחו  3ב' כנספח מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 .דין על ידי הקבלןכשהוא חתום כ  המקורי(,

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  .10
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 לתנאים 

 (.1נספח ב' ומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )ולסכ

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

צעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבו
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 ו/או בעקיפין, עקב 

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

הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן .12
)אישור ביטוחי  1בנספח ב'  לרבות האמורבנספח ב' זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( 

המזמין רש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי פעולה אשר ייד ולעשות כללעיל ולהלן  הקבלן(
כדי לממש ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם 

המזמין ו/או לתביעה של  ואת זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות
, על פי פוליסות העבודות מטעמם העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח

 ם.הביטוח, אם יידרש לכך על יד
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על פי איזה בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ .13
לרבות בנספח ב' זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( מהביטוחים הנערכים בהתאם למפורט 

מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לעיל ולהלן,  ן()אישור ביטוחי הקבל 1בנספח ב'  האמור
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

מור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו נוסף לאב .14
בכל מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחמיד לאחר קרות 

עביר אל הקבלן את הסכום מתחייבת לה והמזמיןההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל  שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום

וכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבים  יהיולא  ו/או העירייה המזמין

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

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

תשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב   מהמזמין, או שטרם קיבל מטעם המזמין המפקחו/או 
לידי הקבלן עד לסכום הדרוש ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  המזמין

 לשם קימום האבדן או הנזק.

 19בסעיף המפורטות  ו מהפוליסותבקרות אירוע המחיל איזבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16
אישור ) 1בנספח ב' לרבות המפורטים  לעיל, לפרק ה' )אחריות וביטוח( בחוזה )ביטוחי הקבלן(

עם  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב למזמיןיודיע הקבלן על כך בכתב ( להלן, ביטוחי הקבלן
ויות על פי הפוליסה, בכל הדרוש למימוש זכ/או מי מטעמם  המזמין וו/או העירייה ו/אוהמבטח 

 ה.לנהל המשא ומתן בעצמו/או מי מטעמם  המזמין ו/או העירייהת יווזאת מבלי לגרוע מזכו

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

 מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.ו/או  מזמיןה

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

מנהל ו/או מפקח העבודות למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או אחראי לנזקים שיגרמו 
 הםבאופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מטעמם,

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. 

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

 . מטעם חברת הביטוח

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או העירייה  .20
באופן מלא בגין כל נזק  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

איזו תנאי מתנאי ב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של אשר ייגרם למי מהם עק
ה מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותמ

 מטעמו.

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

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

 יהם.מבטח

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

תישלח למזמין, הודעה בכתב,  , אלא אם כן "(תקופת הביטוחהעבודות נשוא חוזה זה )להלן: "
לביטול וכי לא יהיה תוקף  ם מראש על כוונתו לעשות זאת.יו (60שישים )באמצעות דואר רשום, 
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ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  המזמין ו/או העירייהשכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או ו/או 
ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (60שישים )

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

לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה  הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש,
 .יטוח כאמור לעילאו ביטול הב

ו ו/א המזמין ו/או העירייההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .24
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

דות( א' ביטוח העבו)פרק  1בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
 ות הנ"ל ו/אוהפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/1נספח ב' לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

ו/או  המזמין ו/או העירייהביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את 
ור מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לנזק כאמ

שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות,  לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד
 .אדם שגרם לנזק בזדון לא יחול לטובת

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

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

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

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

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

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

חתום כדין על ידי מבטחי  "ביטוחי הקבלןעריכת קבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .28
 כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,27  -ו 7הקבלן )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 11 -ו 10בסעיפים 
את תחילת ו/או המשך ן למנוע מן הקבלהצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין יהיה רשאי 

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

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

היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על 
 ו/או על מי מהבאים מטעמם. המזמין ו/או העירייה

 לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .30
, לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן עלותו של או לא תגרע מאחרי/ יותפגע בהתחייבויות

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל 
 לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיהתחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר
 .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
מלוא  , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את(1נספח ב' ) העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן

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

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

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי  המזמין ו/או העירייהטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים  מטעמם בכל הקשור לסכומי

 כאמור.

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

 בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו. כאמור להתאימם להתחייבויות הקבלן

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

כאמור, לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  המזמין ו/או על מי מטעמומטילה על 
שהיא  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 ונשוא כל דין. המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה

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

, לדאוג ולוודא כי דמי הביטוח )הפרמיה(אישורים על תשלומי  המזמין בכתב,לבקשת  ,להמציאו
פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או 

 התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.

ו/או בתום לב  הפרהכי בביטוחי הקבלן יל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע נוסף לאמור לעב .36
מנהליו ו/או ת הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסאי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או המזמין ו/או העירייהבזכויות  יפגעולא  עובדיו
 על פי ביטוחים אלו.קבלת שיפוי ו/או פיצוי למפקח העבודות מטעמם 

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

הביטוח על חשבונו של הקבלן.  תחתיו ולשלם את דמיבמלואם או בחלקם לערוך את הביטוחים 
שהמזמין כל סכום יום מראש ובכתב.  14ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן 

לחילופין ומבלי  הראשונה. ועל פי דרישתלמזמין או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  םשיל
 אלו מכל סכום שיגיע לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, המזמין  יהא רשאי לנכות סכומים

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

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

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  ות וכדומה, שהותקנו לפי החוקיםהצווים, תקנ
י, באופן מקרי או זמננשוא חוזה זה, שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ולעיל באופן שכל עובדיו 

 .החוקים הנ"ל שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות ביהיו בכל עת ו

 דרישות למלא אחר כל הקבלןהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב וסף ומבלי לגרוע מבנ .39
וכל הצווים, פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  הנ"ל, ובעיקר, יםהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן  א חוזהע העבודות נשובאופן שכל העובדים שיועסקו בביצו

על פי לנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת  מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל
 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה. הנ"ל יםהחוק

כל הוראות לקיים את הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  .40
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת 

 .העבודותביצוע בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

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

למעט . תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 .במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק
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ו/או מנהל ו/או מפקח  יההמזמין ו/או העיריהקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות  .42
העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או 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 ביצוע  .43
 עבודות.ה

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  .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 הסכמים 

מי מהם לבין המזמין. המזמין  מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות  שנחתמו בין
 כנ"ל.

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

 1ונספח ב' ( תנאים כלליים לביטוחי הקבלןזה )ב' רבות המפורטים נספח ל "חוזהג' "נוסח ה
( לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח אישור ביטוחי הקבלן)

המזמין ו/או על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 
 ו/או על מי מטעמם. העירייה

( בקשר לביטוח אינה תנאים כלליים לביטוחי הקבלןזה ) ב'מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח  .46
באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו 

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

ע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי המזמין בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרו .47
 לרבות( לביטוח כללייםתנאים זה )ב'  נספחזכאי על פי תנאי  הינוכל סכום לו יהיה רשאי לעכב 

הקבלן בקשר עם דת לזכות מוהעמהתמורה )אישור ביטוחי הקבלן(,  1המפורט בנספח ב' 
 .עה( ימים מראש)שב 7ובתנאי שהודיע על כך לקבלן, בכתב,  ההתקשרות נשוא הסכם זה

מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם 
על ידי המזמין, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם נגרמו( בקשר 

 עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

תנאים כלליים זה )ב' רת הוראות נספח מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפ .48
 , כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. לביטוחי הקבלן(

 
 
 
 

  1נספח ב' 
 תאריך __________

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

 2מבנה אמת"ל , ארק התעשייה אילתםפ
 1582ת.ד. 

 88115אילת 
 א.ג.נ.,

  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 
 

הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט  1/2018מ/מכרז מס' בקשר עם 
 )הלן : "העבודות"( אילת

 בלן"(._______________________________________ )להלן: "הק : שם המבוטח

 אנו ___________________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה 

 שמיום __________ ועד ליום _____________, )שני התאריכים נכללים ולהלן: "תקופת הביטוח"(
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 את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:  הקבלןעל שם 

 

 __________________ ס'פוליסה מ ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

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

כיסוי הניתן על פי נוסח הינו בהתאם למוסכם בזה כי היקף הכיסוי  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."______"ביט מהדורה  –הפוליסה הידוע כ 

כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  ביטוח :א' העבודותפרק  
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר 

או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על /ו/או משמשים במישרין ו
 .ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מובאים לאתר לצורך מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  150,000ביצוע העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
 .מביניהם

או משווי העבודות  10%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . ניהםהגבוה מבי ש"ח 150,000

הגבוה  ש"ח 150,000או  מגובה הנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 
 מביניהם.

משווי העבודות או  10%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000

משווי  10% שלל אחריות נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבו  .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או 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 12רגילה של  תקופת תחזוקה  .10 

נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחרהוצאות   .11 
 .ש"ח 150,000

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

מזמין ו/או שיבוב כלפי הפרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או  
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 
 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן  :פרק ב' צד שלישי 
ובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו ו/או ע

או מחדל רשלני ו/בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של 
כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או 

ו/או מנהל ו/או  םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהנזק ל
 .םמפקח העבודות מטעמ

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון עשרה: במילים) ח"ש 10,000,000 גבולות האחריות : 
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 .הביטוח

: אש, -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי התפוצצות

רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 
, מתקנים סניטאריים פגומים, מקרי ובלתי צפוי בעומק, זיהום תאונתי

מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר 
קה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי מזיק במאכל או מש

)למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי 
 ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
 1,000,000בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחורתו בפקודת התעבורה כהגד

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

וטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו בבעלות המב חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
לות ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבו 600,000 , מוגבל עד לסך ידיתהמ

 .האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

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

ש"ח למקרה  250,000למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  תוצאתינזק  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

בר לתקופת ש"ח למקרה ובמצט 500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

למעט   מזמין ו/או העירייההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
אותו חלק של רכוש שבו פרק א' "העבודות", ולמעט ברכוש שבוטח 

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

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

 םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
)להלן:  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה

למעשי ו/או על מי מהם  וטלשתבגין אחריות "( יחידי המבוטח"
וזאת ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה מחדלי הקבלן 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד 
 .מיחידי המבוטח

הקבלן על פי פקודת הנזיקין  אחריותו שלחבות מעבידים בגין  ביטוח :פרק ג' חבות מעבידים 
עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם )נוסח חדש( ו/או 

, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין 1980
ם )במידה עובדיהאו /בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו

, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה והקבלן ייחשב כמעבידם(
ביטוח"( למי מהם  מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "מקרה

 .תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם הביטוחבמשך תקופת 

 לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות  הרחבה מיוחדת : 
חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם עבודה ומנוחה, 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת (ייחשב כמעבידםהקבלן היה ו)
 .בני נוער המועסקים על פי החוק

ו/או  מזמין ו/או העירייהאת ה כסותלביטוח זה הורחב  )א( :יםמיוחד םתנאי 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  םו/או עובדיה םמנהליה

, כי כלשהו מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה  םמטעמ
ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים נמי מהם 

המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי 
 .מועסקים על ידועובדים המה

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות  )ב(  
ו/או  זמין ו/או העירייהמהתחלוף ו/או שיבוב כלפי 
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ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  םו/או עובדיה םמנהליה
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא  םמטעמ
 .מי שגרם לנזק בזדוןלטובת יחול 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית: .2

 אריכים נכללים()שני הת __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
 בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתתביעה ו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק אובדן ו/או שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 
במעשה או שמקורם ף שהוא לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גו

בגין העבודות בקשר עם של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו מחדל רשלני 
מזמין למבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ושבנדון,  חוזהה

 .םיהלעובדאו /ו םיהמנהללו/או  ו/או העירייה

 תקופתל ובמצטבר רועלאי( ש"ח מיליון שני: במילים)ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

ו/או  מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
על מי מהם  תוטלבגין אחריות אשר  םו/או עובדיה םמנהליה

ו/או  ואו מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו/עקב מעשה 
מזמין הוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי  ועובדי

  .םו/או עובדיה םו/או מנהליה או העירייהו/

אובדן מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
 שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות הקבלן הרחבות בגין  כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה
למקרה ₪  75,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםעקב 

  (, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לבולתקופת הביטוח
 עובדימי מחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ו

 .הקבלן

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

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

שנועד לכסות חבות  ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל
  המבוטחת לפי פוליסה זו.

 ____________________ . פוליסה מס' מוצר :ה חבות .3

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותבות המוצר המבטח את ביטוח ח הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות 
החוזה )להלן: בקשר עם  ידי הקבלן ו/או מי מטעמוהמבוצעות על 

גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  , לכל אדם ו/או"המוצר"(
ו/או מנהל ו/או מפקח  םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהל

 .םהעבודות מטעמ

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים) ש"ח 2,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

ו/או  מזמין ו/או העירייהה ביטוח זה הורחב לשפות את 3.1 תנאים מיוחדים: 
על מי מהם  תוטלבגין אחריות אשר  םו/או עובדיה םמנהליה

ו/או סופק  ןו/או הורכב ו/או תוק ןשיוצר ו/או הוכ מוצרעקב 
ו/או מי  הקבלןו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי 

מזמין הוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי מטעמו 
 .םו/או עובדיה םו מנהליהו/א ו/או העירייה

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

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

שנועד לכסות חבות מקביל  ביטוח חלופי המעניק כיסוי
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 .המבוטחת לפי פוליסה זו

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

 .גבולות אחריות משותפים

לים תנאי מפורש על פיו הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כול 5.1 כללי : .5
ידי -קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלראשוניים והינם 

המזמין ו/או העירייה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או 
בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או ו/או תביעה דרישה 

לחוק  59בסעיף   כאמוראו זכות ו/העירייה, לרבות כל טענה 
"ביטוח  תכל טענלרבות ו 1981 -ביטוח התשמ"א החוזה 

 .םוכלפי מבטחיה כפל" כלפי המזמין ו/או העירייה

ל לא יבוטלו "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר עם וגם או לא ישונו לרעה

הודעה כתובה בדואר  מזמיןהחוזה שבנדון אלא אם תישלח ל
ו/או  לוקף לביטויום מראש וכי לא יהיה ת)שישים(  60רשום 

ו/או שכאלו לגבי המזמין ו/או העירייה  לשינוי לרעה
 כאמורבכתב הודעה  מזמיןאם לא נשלחה לידי המנהליהם 

 משלוחהימים ממועד )שישים(  60ובטרם חלוף  לעיל
 ההודעה.

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.3  
לבד, ובכל מקרה לא וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן ב

לרבות מנהליה  םו/או מי מטעמ מזמין ו/או העירייהעל ה
 . ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

אי קיום בתום ו/או בתום לב הפרה הננו מאשרים בזאת כי  .5.4  
לעיל, לא  ותהמפורטתנאי מתנאי איזו מהפוליסות לב של 

ו/או  םו/או מנהליה רייהמזמין ו/או העיבזכותם של ה יפגעו
 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. םעובדיה

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 .ור זהבמפורש באיש

 

 
 בכבוד רב,

 

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

 " 2 מסמך "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
 הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט 1/2018מ/מכרז מס' בקשר עם 

 אילת

 )הלן : "העבודות"( 

ו/או הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי 
ו בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/אציוד חפירה 

 "הציוד"(.רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: 
 

 כדלקמן: מתחייבים בזאת ננועל אף האמור בהצהרה זאת, ה
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  ו/או העירייה חכ"אאת  יםפוטר והננ .1
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא  מפקח העבודות מטעמם

נו בקשר עם שם פעילותל נואו עבורו/ נוו/או מי מטעמ נולאתר העבודה על יד
 זדון.לנזק בשגרם  כלפי מי, כל זאת למעט העבודות

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או ו/או העירייה  חכ"אאת  יםפוטר והננ .2
פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר נזקי מכל אחריות לגבי מפקח העבודות מטעמם 

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או יה ו/או העירי חכ"אעל שיבוב כלפי  יםלעיל ומוותר
מי שגרם לנזק כלפי במקרה שכזה כל זאת למעט  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 .ולמעט כנגד חברות שמירה בזדון

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או ו/או העירייה  חכ"אאת  יםפוטר והננ .3
ו/או  נוו/או מי מטעמנו של מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש מפקח העבודות מטעמם

קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי 
כלפי מי באתר העבודות כל זאת למעט  נואו לשם פעילות נואו עבורו/ נוו/או מי מטעמ

 .שגרם לנזק בזדון

מועסקים ו/או מצד קבלני משנה ה נוהיה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד .4
 חכ"א לשפות את  יםמתחייב ו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנננועל יד

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או העירייה 
 ישא בה לרבות הוצאות משפטיות.מי מהם יבכל תשלום ו/או הוצאה ש

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

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

את הפוליסות לביטוח אחריות חזיק נערוך ונבזה כי  ים ומתחייביםצהירמ והרינ .6
, לחוזה( 1’ביטוחי הקבלן )נספח במקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת 

אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום  נובמשך כל התקופה בה קיימת ל
 ועל פי כל דין.  הפרויקטלביצוע   __________

 
  ולראיה באנו על החתום:

 
 

                
 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (מצהירה)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 בקיום נוו/או כל הפועל מטעמ נועל יד זהחוכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,בזאת יםמאשרהננו 
 הנוהל שלהלן:

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

 או להבות.ו/טת גיצים הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפלי
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( שמתפקידו לוודא כי "האחראי" - )להלן נומנה אחראי מטעמנ ,בצע "עבודות בחום"נככל ש .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, לפחות מטר  10ברדיוס של  הרחקת חומרים דליקים מכל סוג,

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
 ירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.מתאימים וישימים לסוג חומרים הבע

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

דקות מתום ביצועה,  תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 להתלקחות חוזרת. שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות

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

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

  

  ולראיה באנו על החתום

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1/2018מ/מכרז מס' 

 הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת
 )"מכרז אומדן"( 

 
 

 "המפרט הכללי"
 

" )הספר הכחול( בהוצאת המפרט הכללי לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין
"המפרט )להלן  ,טחון, משרד הבינוי והשיכון ואחריםימשרדית המשותפת למשרד הבן הועדה הבי

 ובפרט הפרקים הבאים והפרקים הקשורים אליהם: ,(הכללי"
 

 .מוקדמות –מפרט כללי  -  00
 .מפרט כללי לעבודות פירוק, הריסה, עבודות עפר -  01
 .בטון יצוק באתרמפרט כללי לעבודות  - 02
 .מפרט כללי לעבודות איטום - 05
 .מפרט כללי לעבודות חשמל - 08
 .מפרט כללי לעבודות אבן - 14
 .מפרט כללי לעבודות פיתוח האתר - 40
 .מפרט כללי לעבודות השקייה וגינון - 41
 .ריהוט חוץלדשא טבעי, דשא סינטטי ומפרט כללי  - 42
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 .מפרט כללי לגידור - 44
 .ט כללי לסלילת כבישים ורחבותמפר - 51
 .מפרט כללי לעבודות מים, ביוב ותיעול - 57
 

אם בפרקים הנ"ל יש הפנייה לפרקים אחרים של המפרט הכללי, ההפניה מתייחסת למהדורה 
 האחרונה של הפרקים האחרים, כפי  שהיו ידועים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה.

 
 

אותו ולהוריד אותו באתר האינטרנט ף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לרהמפרט הכללי אינו מצור
 :טחוןישל משרד הב

 
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 
 הכוונה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.הביטחון" 

 
 

 הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, 
קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 

 חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו./לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -מסמך ה' 
 )מפרט טכני מיוחד(

 
הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט  1/2018מ/מכרז מס' 

 אילת
 )"מכרז אומדן"( 

 
 מפרט טכני מיוחד

 
 מוקדמות - 00פרק 

 
 אתר העבודה .1000

              
 תכנית כללית(, \7015.1אילת, כמסומן בתכנית ) 18במגרש מס'  אתר העבודות מצוי 
 בקו גבול ביצוע שלב א'. 

 -מפעל המלח , ממערב  -מפעל האצות , ממזרח  -המגרש שוכן בסמוך לבריכות המלח. מצפון 
 כביש דרך המלונות ושדה התעופה אילת.

 
 

 העבודותו הפרויקט אור כללי שלית 00.02
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שלב א' )לאחר ע"ע והכנת השטח( מתכנית אב הנוגעת לכלל שטח הפרויקט בכללו מהווה 
  :הפרויקט כולל בין השאר המגרש.

 עבודות עפר 00

 עבודות בטון 01

 בודות תשתיותע 02

 עבודות בינוי  03

 פיתוח נופי 04

 סלילת דרכים וחניה לרבות שביל אופניים ותחנות ציבוריות 05

 הקמת מגרשים מדשא טבעי וסינטטי לרבות מתקני הספורט 06

 מגרשים ופיתוחתאורת  07

 צמחיה והשקיה 08

 ריהוט חוץ 09
 

 כללי      00.03
הוצאת צו התחלת העבודה נשוא חוזה זה מותנה בקבלת היתר בניה כחוק לביצוע העבודות.  .א

 הקבלן מודע לכך, ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
הידוק דינמי ומכבשים.  , בוצעו בשלב קודם עבודות  הכשרת השטח בשילוב של18במגרש  .ב

 מצורף דו"ח קרקע ותעודות בדיקה לביצוע כל עבודות העפר בשטח.
המציע חופשי לבצע בדיקות בשטח לגבי מצב הקרקע , לפני כניסתו לעבודה, או לפני מסירת  .ג

 וזאת באמצעים הנראים לו ועל חשבונו.הצעת המחיר, 
לו ולא תהינה לו כל תביעות שהן  עם חתימתו על ההסכם לביצוע העבודה מצהיר הקבלן שאין .ד

 בגין מידע חסר/לקוי או שינויים שיתגלו בטיב הקרקע.
מבלי למעט מיתר הוראות חוזה זה, מובהר בזה כי בכל הנוגע לעבודות  - ממשק בין קבלנים .ה

( , תחולנה ההוראות  קבלן ע"עהמתבצעות ע"י  קבלן עבודות העפר ) להלן : 18העפר במגרש 
 הבאות:

 יהיה כפוף מנהלתית במשך ביצוע עבודותיו בפרויקט לקבלן הזוכה במכרז זה.  קבלן ע"ע .1
הקבלן הזוכה יתוגמל בתשלום חודשי קבוע  עבור כל תקופת עבודת קבלן הע"ע בפרויקט  .2

 כמופיע בכתב בכמויות.
חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה שנמסר  4 -משך הביצוע לעבודות העפר הינו כ .3

 . 4/2/2018  לתאריךע"ע  לקבלן 
ע"י קבלן ע"ע  18תכניות עבודות העפר והנחיות יועץ קרקע לביצוע העבודה במגרש  .4

כאילו הזוכה ורואים את הקבלן של מכרז זה מצורפים כחלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני 
לקח בחשבון את כלל ההוראות וההנחיות בקשר עם ביצוע עבודותיו שלו במסגרת הצעתו 

 יעה ו/או טענה בנושא זה.במכרז. לא תוכר כל תב
, מרכיבי הגידור, הבטיחות, השמירה, דרכי 18על אף כניסתו של קבלן ע"ע לשטח מגרש  .5

הגישה, הסדרי התנועה וכיו"ב יהיו באחריותו של הקבלן הזוכה ועל חשבונו מיום קבלת 
כהתחייבות , כאמור הזוכה צו התחלת העבודה נשוא חוזה זה ויראו התחייבות הקבלן 

 וכחלק בלתי נפרד מחוזה זה. תנפרדבלתי 
בסיום עבודות קבלן הע"ע  בפרויקט יימסר השטח להמשך עבודת הקבלן הזוכה בצרוף  .6

כל תוכניות המדידה ,  בדיקות המעבדה , ואישורי היועצים והכל בתאום ולשביעות רצונו 
 של הקבלן הזוכה

בלן הזוכה לא  לקעם יציאת הקבלן הע"ע מהפרויקט וקבלת כל האישורים דלעיל ,  .7
 תהינה  כל תביעות שהן בגין מידע חסר/לקוי או שינויים שיתגלו בטיב הקרקע.

תגברנה הוראות  –בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפרק ובין כל הוראה חוזית אחרת  .8
 .מוקדמות  ביחס לממשק בין הקבלנים 00פרק 

 
ולתאם עם  ההיתר.ות תיאום מול כלל הגורמים הסטטוטורים עפ"י דרישעל הקבלן לבצע  .ו

 תאגיד המים "עין נטפים" את נושא התשתיות שבוצעו בשלב עבודות העפר במגרש.
גידור האתר וכל העבודות יבוצעו בהתאם להנחיות המפקח. על הקבלן לאשר את תוואי כניסת  .ז

ולקבל את אישור המפקח בכתב לפני לרבות ביצוע הסדריי תנועה זמניים הכלים הנדסיים 
 וע. תחילת הביצ

 ובסביבתובאחריות הקבלן לוודא בסוף כל יום עבודה כי אין שום מכשול בשטח הפרויקט 
 ואין כל חפירות פתוחות.

באחריות הקבלן להשתמש באביזרי בטיחות כפי שידרש ע"י הגורמים המורשים  ) משטרה,  .ח
ועדת תמרור וכו' ( באחריות הקבלן לאכוף את כלל הבטיחות בעבודה במהלך כל תקופת 

 הביצוע, ובתיאום מלא מול עיריית איילת. 
 על הקבלן 
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לקחת בחשבון כי ייתכן ויהיו חסימות בציר הכניסה למגרש או הפסקות או עצירות  על הקבלן  .ט
של העבודות עקב סגירת הכביש, על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולכלול בהצעתו את ההוצאות 

 יף זה.  בגין סעיף זה. לא תוכר דרישה לתשלום נוסף בגין סע
עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל, קווי מים, ביוב וכו' על הקבלן לתאם כל  .י

אנשי משרד התקשרות )"בזק"(, חברת החשמל,  יאושרו לביצוע ויתואמו עםיבוצעו העבודות 
 הרשויות הנוגעות בדבר.כל  ןוכ, רשות שדות תעופה, עין נטפים, חברת המלח, חברת האצות

 
 יקף המפרטה 00.04

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 
 הנוסף במפרט זה. 

 
 תקופת ביצוע   .0500
 

 ביצוע העבודות במגרש יבוצע בשלבים ועל פי תאום עם המפקח.
ימים מקבלת צו התחלת עבודה "תקופת  15ן יתחיל בביצוע העבודות באתר תוך הקבל .א

ההתארגנות". תחילת העבודות מותנית בביצוע הכנות בטיחות לרבות הקמת גדרות 
 לשטח התארגנות, ביצוע מדידה מצבית, מיפוי תשתיות תת קרקעיות ושילוט הפרויקט. 

 
ים קלנדריים )שישה עשר חודשים( חודש 16 מסרנה בתוךיתושלמנה ותכולן העבודות  .ב

 הנקוב להתחלת העבודות בצו התחלת עבודה מהתאריך (םיימים קלנדרי 482שהם 
לרבות כל אישורי החפירה ואישורי הביצוע הנדרשים )טופס  .שיוצא לביצוע העבודות

 ( ולרבות מסירת כל העבודות למפקח ולמזמין.4
 מי מתייחס לימי לוח, כולל שבתות, חגים, ימי שבתון, י "ימים קלנדריים"המונח                     
 וכוללים את כל זמני אספקה של מוצרים וחומרים.גשם וכו'.                    

 
חודשים  12של המתקן המושלם, לרבות אחזקת משטחי הדשא, היא  תקופת התחזוקה .ג

ונה המלאה קלנדריים מלאים, מתום החודש הקלנדרי שבו נמסרה העבודה לשביעות רצ
של חכ"א. חכ"א ו/או עיריית אילת יהיו רשאים, אך לא חייבים, להאריך את תקופת 

חודשים נוספים. סה"כ תקופת התחזוקה המצטברת המירבית, לא תעלה  12-התחזוקה ב
חודשים מלאים ורצופים מתום החודש הקלנדרי שבו נמסרה העבודה לשביעות  24על 

 רצונה המלאה של חכ"א.

 

החברה, החברה   לשביעות רצונה שלם שלב ההקמה ומסירת העבודות לחברה לאחר סיו .ד
להסב את חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה עבור שלב התחזוקה, תהיה רשאית 
יה"(. בנסיבות אלה, מיום הסבת החוזה מהחברה לעירייה, י)להלן "העיר לעירית אילת

שרות ובהתחייבויות הצדדים. שינוי בתנאי ההתק יה תיכנס לנעלי החברה, ללא שוםיהעיר
לא תהיה למציע הזוכה שום עילה לטענה  ו/או לתביעה כספית או אחרת, כלפי החברה 

 ו/או כלפי העירייה ולא תוכר כל טענה או תביעה כאמור.
 

  שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים 00.06
במקום על הקבלן לקחת בחשבון שבמקביל לביצוע עבודותיו נשוא מכרז/חוזה זה יעבדו 

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.

 
 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.07

את כל המידות, הנתונים       על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז             
והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים,   
 במפרט הטכני  ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. 

 
המפקח  ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת  
 וירשמו ביומן העבודה החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד  
 סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. הקבלן על               

 
 חומרים, ציוד ועבודות 00.08

 
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות  .א

לדרישות התקן הבריטי. הם יתאימו כמו כן, לדגימות  -שראלי העדכני ובהעדרו התקן הי
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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.
תמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני כל הציוד אשר בדעת הקבלן להש

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.
אם לתכניות באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים כל העבודות תבוצענה בהת

 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 אישור בכתב על 

ת, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחיב להמציא אישור התאמת עבודות לדרישו
 ידרש.יכזה, באם 

 
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ב

מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים  ,אולם .להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים
המובאים מאותו מקור. הרשות  אין אישור מקור חומרים משמש אישור לטיב החומרים

בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים 
 לצרכי העבודה.

, על מסויםעם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר 
אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד  ,הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים

 את להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.עם ז
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.
סקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות הפ

 ,המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת
 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. ב' להלן, 00.20כהגדרתה בסעיף 

 
ריותו הבלעדית. על הקבלן של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י הקבלן ועל אח אחסונם .ג

 לדאוג על חשבונו לשמירה ולביטוח של החומרים והכלים.
 

 ע"י הקבלן בשטחבדיקת התנאים   00.09
 

הנתונים האחרים הדרושים  על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל  .א
בשטח להגשת הצעתו ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שאמנם סייר 

 נאים אלו ידועים לו.ושת
כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובמהלך עבודתו תתבצענה עבודות באזור הגובל  .ב

מנע מהפרעה ו/או עיכוב כל שהם לעבודות יבאתר העבודות של הקבלן. על הקבלן לה
 הנ"ל ויהיה עליו לתכנן את דרכי הגישה שלו לשטח עבודותיו בתאום עם הקבלנים

 העבודות השונות בסמוך. שיבצעו את האחרים,
לפני ובזמן ביצוע  ,אומים הנדרשיםיעל הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע הת .ג

 עבודות. פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.ה
שאינם  כל נזק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/או למתקנים קיימים באתר .ד

ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של , יתוקן ללא דיחוי ע"י הקבלן מיועדים לפרוק
הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים  ,המפקח. חכ"א לא תכיר בכל תביעות
 אשר קיומם אינו מבוטא בתכניות וכו'.

 
 צוות האתר/השגחה מטעם הקבלן 00.10

 
א של מסמך ג', על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות: ב 13בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 

עם ותק  ," שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכליםמהנדס כוחו של הקבלן יהיה "
מספיק, לדעת חכ"א, בביצוע עבודות מהסוג  ןניסיוובעל  ,( שנים לפחותעשר) 10מקצועי של 

ה ואשר יהיה מוסמך וחייב לחתום כמהנדס אחראי לביצוע וכאחראי על הנדרש בחוזה ז
. בא כוחו המוסמך של הקבלן יימצא באתר העבודה והתכניות הביקורת על כל ההצהרות

 לאורך כל תקופת הביצוע. ,כל שעות העבודהבמשך 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

)שבע( שנים לפחות  7עם ותק מקצועי של "  מנהל עבודה"באתר יעסיק במשרה מלאה הקבלן 
יהיה בעל ובעל ניסיון מספיק לדעת המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, אשר 

תעודת הסמכה כמנהל עבודה ורשום במשרד הכלכלה וברשויות כאחראי בטיחות של האתר 
 עת ביצוע העבודות.ויקט זה. מנהל העבודה ישהה באתר כל על פי כל דין ואשר יטפל רק בפר

  
 י אוומינוי המהנדס, מנהל העבודה טעונים אישור מראש של המפקח והוא רשאי לפסול כל מינ              

 לדרוש החלפתו של מי מהם גם במהלך ביצוע העבודות, ללא צורך במתן הסברים או נימוקים.
 

ביצוע יום יום לכל אורך תקופת הבקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח              
ילה העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, ע ד בכפיפות להוראות המפקח.ועבוי

 .להפסקת העבודה ע"י המפקח
 

 אחריות הקבלן 00.11
בביצוע עבודות  ןניסיורואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל  .א

וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי  ,מסוג זה
בהם ובתנאי העבודה  הן של עבודה זו, וכי הוא בקיאיחומרים וכל יתר הדרישות למינ

 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים 
על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי 

יפעלו כראוי. לא  התאמה במידות וכו'. אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא
 עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

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

או מפגיעה בתשתיות  ם או צינורות אחרים קיימים,נראות מראש, משבירת צינורות מי
מהעובדה  כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם התחלת העבודה, כתוצאה  אחרות, 

ממזג אויר, כתוצאה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת. הקבלן אחראי לכל נזק 
בוצע על לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין אם ת

ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו,  או קבלני משנה ופועליהם, שליחיהם, 
 מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.

ב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הקבלנים יהקבלן מתחי .ג
העבודה ולהחזיר כל חלק של המבצעים בשטח, לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של 

המבנה, לאחר השלמת עבודתו במבנה, מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת עבודתו. 
 וכו'. מתקני דרך שונים,  למבנים, כבישים, מדרכות סמתייחהאמור 

הקבלן מתחיב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  .ד
המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא  בעבודה ואי מילוי הוראות

, בתנאי ואחר שהמפקח מצא את הקבלן אחראי ל ליקויבהתאם לחוזה ולמפרט, או כל 
שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. דעתו של 

 המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.
שינתן לו ע"י המפקח. באם  ,ים אלה תוך זמן המתקבל על הדעתעל הקבלן לבצע תיקונ

לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או 
 ע"י קבלן אחר. 

גרמו לו או לנכות יהמזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים ש
 ,או להפעיל את הערבות המתאימה מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן,אותם 

 שניתנה לו ע"י הקבלן.
 פעילות האזרחיתיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי היהקבלן מתח .ה

הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולות, על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל 
יוד בצורה שיש חומרים ו/או צ ברשות הרביםיב הקבלן שלא להניח יסוג שהוא. כן מתח

 בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.
הקבלן . קרקעיים -ים ותתיקרקע -הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, על .ו

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

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

 
 תנועה על פני כבישים קיימים 00.12

ומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וח 
בגלגלים פניאומטיים.  יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים  מצוידיםרכב  באמצעות כלי  
 ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 אחריות למבנים קיימים  00.13
ואשר אינם מיועדים  באתר ובקרבתו מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים עלהימנעל הקבלן 

מהלך התקין של החיים היום יומיים במקום. מבלי לגרוע מן ב וכן מכל הפרעהלפרוק/הריסה, 
אשר הוא יגרום למבנים  ,קבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזקה האמור במפרט הכללי, על

 ולמתקנים קיימים.
 

 אספקת מים וחשמל  00.14
 ועל חשבונו.  , על אחריותו"י הקבלןכל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע
. כל ההוצאות עבור תאגיד המים והביוב עין נטפיםהקבלן יקבל את סידורי המים כמקובל ב

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

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

 אמצעי זהירות 00.15
הקבלן אחראי בלעדית לבטיחות העבודה והעובדים ונקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 

עבודה  צינורות, יקוולמניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת 
 חומרים וכו'. הובלת במנופים ובציוד מכני הנדסי,בגובה, שימוש 

על הקבלן להקפיד לא להשאיר שום מכשולים בשטח שעלולים לגרום פגיעה בעוברי אורח, 
 לרבות יתדות וברזלי סימון, חוטי סימון למיניהם וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 
אלו. הקבלן  םבענייניויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה  העבודה

זהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות אמעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי  יתקין,
ערמות וחבילות של חומרי  של תעלות, בורות, ערימות עפר, םהימצאותבשל  םלהיגרהעלולות 
 .בניה וכו'

קיטת עקב אי נ ,גרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חייםיהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שי              
 אשר תופנינה אליו. לעומת ,אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה 
 זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח              

 בין התובע או התובעים לבין הקבלן.             
בהסכמת שני  ,את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות

             . כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודהאו פתרון משפטי לסכסוך ביניהם ,הצדדים
             נפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים ממי ש

 זה. והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא ,הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה
מאושרת על ידי יועץ  -על הקבלן להכין תכנית הכוללת שטחי התארגנות ובטיחות באתר 

ל את . על הקבלן להציג ולקבמועד קבלת צו התחלת עבודהימים מ 7מטעמו תוך   בטיחות
 ביצוע עבודות בשטח. תלפני תחיל אישור המפקח לתכנית

הקבלן ימנה ממונה בטיחות על חשבונו בעל אישור בתוקף אשר יבקר באתר העבודות לפחות 
 פעם בשבועיים ויגיש לפיקוח דו"ח ביקור באתר.

 בעבור יישום הנ''ל לא ישולם לקבלן תוספת והתמורה תהיה כלולה בהצעתו. 
 

 העבודה וסידורי התנקזות זמניים הגנה על 00.16
 

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  
רצונו,  במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות .רוח, שמש וכו' 
או מפני כל מקור מים אחר, כולל  ,הדרושים להגנת האתר מפני גשמים בכל האמצעים  
חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים  
 מסירת העבודה. וסתימת התעלות הזמניות לפני  
 חשבון הקבלן.  כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על 
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן  
 המפקח. אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי, לשביעות רצונו הגמורה של  

 
 סמכויות המפקח 00.17

 יפי המפרט.האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סע .א
המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את התכניות,  .ב

המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות  בהם. בכל מקרה, 
 המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.

ודות שבוצעו או המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עב .ג
 צריכות להתבצע.
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ה, לקבלני לקהקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או ח .ד
משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות 

 או מחדלים של קבלני המשנה.
סקות בינים, ללא המפקח  רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפ .ה

 תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע
 בהתאם והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודהיות בביצוע העבודות השונות, עדיפוסדר                       
 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.                      

אם לדעתו הקבלן חורג  , צד לבצע עבודה כלשהיאהמפקח רשאי להורות לקבלן כי .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 

 חוזה.אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי ה
תחילת העבודה, שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע  לפניהמפקח ימסור לקבלן, 

 ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח,
חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל, לא תתקבל כשהן 

 קבלן.והנזק והאחריות יחולו על ה
ירשמו מדי יום ביומו פרטים על מהלך העבודה, תאור יהקבלן ינהל יומן עבודה. ביומן 

העבודה, מספר העובדים בשטח, סוגי הכלים המבצעים את העבודה, תוצאות של 
הקבלן. צורתו המדויקת של ניהול  תהסתייגויובדיקות, הוראות המפקח והערות או 

כוחו חייב לחתום על היומן בכל יום ויום. אין היומן תקבע ע"י המפקח. הקבלן או בא 
המפרט,  שרשם הקבלן ביומן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע הוראות תבהסתייגויו

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

 מסרה לו על כך ולו גם הודעה בע"פ.נ
 

 תכניות 00.18
 ימסרוהן תכניות לצורך המכרז בלבד. לפני הביצוע י לתיק המכרזהתכניות המצורפות  
   ת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמותומוחת תהיינהתכניות אשר לקבלן              
 למכרז. ביחס לתכניות             

תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי העבודה עקב עדכונים  לקבלן לא
 אלה.

 
 

 תכניות "לאחר ביצוע" 00.19
במתכונת  מדיה מגנטיתסט העתקות + על הקבלן להכין, על חשבונו, על גבי אורגינלים + 

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

נה את המפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותן הנקודות שבהן יהמפקח. התכניות תרא
 נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. 

רוכות במתכונת המקובלת תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, וע
 בעיריית אילת.

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

 
 שיונות ואישוריםיר 00.20

 
 שיונותילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, לחכ"א ולמפקח את כל הר 
יב לטפל בכל הדרוש להשגת יוהאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתח 
יב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות יהנ"ל. הקבלן מתח שיונותיהר 
 ולא ישולם לו עבורם.של הקבלן שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו יהר לצורך קבלת 

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

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

 סדרי עדיפויות 00.21
העבודות,  סדר ביצועצוע לגבי המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבי 

הקטעים בו יבוצעו  וכו'. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או לתוספת כל 
 שהיא.

 
 בקרת איכות     00.22 
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הקבלן יעסיק, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת, חברת בקרת איכות על ביצוע העבודות  .א
)עשר( השנים האחרונות  10-קטים לפחות ב)שלושה( פרוי 3על ידי הקבלן, בעלת ניסיון של 

בביצוע בקרת איכות על ביצוע עבודות קבלניות הדומות במהותן ובהיקפן לעבודות נשוא 
 גל עם דשא טבעי ו/או סינטטי.רבדגש על הקמת מגרשים כדוחוזה זה, 

כתנאי לתחילת ביצוע העבודות, תגיש חברת בקרת האיכות מטעם הקבלן תכנית בקרת  .ב
רטת, הכוללת תכנית בדיקות למהלך כל שלבי ביצוע העבודות, תתעד את איכות מפו

הבדיקות ותוצאותיהן, תציגן למפקח ולמזמין ותקיים בקרת איכות כוללת על טיב ביצוע 
 העבודות על ידי הקבלן, הכל בהתאם להוראות המפקח.

בדה למען הסר כל ספק מובהר, כי לקבלן לא תשולם כל תוספת תמורה בגין בדיקות מע .ג
אשר יבוצעו במסגרת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה בהתאם לתכנית בקרת האיכות ו/או 

בהתאם לדרישות המזמין ו/או המפקח והקבלן יישא בעלות בדיקות מעבדה כאמור 
 במלואן.

 
 מעבדה ותיעודת יקודב 00.23

 פרוגרמת בדיקות .א
,  בקרת איכות מנהלבדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן ע"י 

קבלן בתחילת עבודותיו. פרוגרמה זו לא תפחת מההנחיות תאושר ע"י המפקח ותימסר ל
 לבדיקות במפרט הכללי.

 מוסמכתמאושרת ו/או התקשרות למעבדה  .ב
לשם ביצוע מוסמכת ומאושרת על פי חוק )להלן "המעבדה"(  הקבלן יתקשר עם מעבדה
בהשגחה ובפיקוח מפקח  ה,על יד שיבוצעו ובדיקות מקור, בדיקות השדה הדרושות

על פי המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות 
בכל הדרוש  מצוידתהמעבדה תהיה  רוגרמת הבדיקות שאושרה על ידי המפקח. פ

 רכב. , לרבותלביצוע הבדיקות הנדרשות במפרט
עם התחלת פעולת הקבלן ות ועם קבלת פרוגרמת הבדיקתחל את פעולתה מיד בדה המע

קבלת השלמת העבודות וכפוך לפרוגרמת הבדיקות בשטח ותסיים את תפקידה עם 
, ובמידת הצורך תמשיך ותפעל לעריכת הבדיקות השטח והוצאת תעודת גמר העבודה

 הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.
 פקח ולחברה שעל ג.       מיד עם חתימת החוזה, הקבלן יודיע למעבדה בכתב, עם העתק למ  

 למפקח, לבקר האיכות והמעבדה להעביר את כל תוצאות הבדיקות ישירות           
 עם העתק לקבלן.          

 
 תפקידי המעבדה .ג

 .)"בדיקות מקור", או "בדיקות מוצר"( . בדיקות מוקדמות של טיב החומרים1
 . בדיקות שוטפות לטיב החומרים.2
 . בדיקות לטיב המלאכה.3
 יקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.. בד4
 . סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.5
 וכו'. ןאת מקום הבדיקות, תאריך ביצוע שמפרט, בין היתר,  ,. ניהול יומן מעבדה6

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

 זר גם אם המוצר הוא בעל תו תקן.שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אבי
 

 כפיפות המעבדה .ד
ותספק את תוצאות הבדיקות  ,בקרת איכות, והפיקוחהמעבדה תופעל לפי הוראות 

 למפקח, והעתק מהן לקבלן.
 

 שכר המעבדה .ה
( 6) 40דמי בדיקות, החומרים  והמלאכות  חלים על הקבלן, בכפיפות  לאמור  בסעיפים  

 החוזה(. ( של מסמך ג' )נוסח7) 40 -ו 
 

 כובים עקב בדיקות המעבדהיע .ו
גרם בעבודה ובגמירתה עקב יהעלולים לה ,כוביםיעל הקבלן להביא בחשבון את כל הע

לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן על בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. 
 רקע עיכובים, אם יהיו, עקב בדיקות מעבדה.

 
 תיעוד ובדיקות .ז
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מפורט של בדיקות שיבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים הקבלן ינהל תיעוד מלא ו
 וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרוייקט. התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.

לתיעוד הנ"ל יצרף הקבלן תכנית עם סימון המיקום של נטילת הבדיקות.  כל ממצא 
שב  כאילו לא נלקחה בדיקה ללא מיקום ותיאור מפורטים, לא תילקח בחשבון והיא תח

 כלל, עם כל המשתמע מכך.
 ובדק אחריות 00.24

 אחריות הקבלן לטיב הביצוע ותקופת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים בחוזה  .א
 ., ובכפוף לאמור להלן53 ובפרט סעיף

חודשים קלנדריים מלאים  12מודגש, כי תקופות הבדק בעבודה נשוא חוזה זה תהיה  .ב
 רה העבודה המושלמת לחברה.מתום החודש שבו נמס

 
 מדידות וסימון 00.25

 , כפיא.     בתוכניות הביצוע מסומנים, בנקודות המפגש של קווי הרשת, גבהי הקרקע הקיימת            
גבהים אלה )ללא התחשבות בכל גבהי  בעת הכנת המפה הטופוגרפית של השטח. שנמדדו 

יות של העבודות השונות. לפני תחילת חישובי הכמוביניים שלא נמדדו( ישמשו לצורך 
בנקודות המפגש כפי שהם מופיעים  הקיימים לבדוק את הגבהים הקבלן רשאי העבודות

אם ממצאי בדיקת הגבהים של הקבלן יהיו שונים מהגבהים המסומנים . של קווי הרשת
ך תארייום מ 14תוך ב על הגבהים הקיימים בתוכניותרשאי לערער יהיה הקבלן בתוכניות, 

יערער הקבלן על הגבהים הקיימים, יערוך המפקח מדידת בדיקה צו התחלת העבודה. 
גבהים משותפת עם המודד המוסמך מטעם הקבלן וממצאי הבדיקה המשותפת, כפי 
שיאושרו ע"י המפקח, יחליפו במקומות הרלבנטיים את הגבהים הקיימים המסומנים 

 חישוב הכמויות.בנקודות הרשת בתוכניות ויבואו במקומם, כבסיס ל
הקבלן אחראי בלעדית למדידה, סימון ומיקום של כל חלקי הפרויקט. הקבלן יתקן כל  .ב

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

 
דד מוסמך על הקבלן להעסיק מעת לעת באתר לפי צרכי העבודה, כפי שיקבע המפקח, מו .ג

שיבצע את המדידות והסימון באמצעות ציוד מתאים, המודד יאשר )להלן "המודד"(, 
 בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות המודדים.

 
הוא יחדש וינעץ נקודות אם נמסרו, אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו,  .ד

 המוסמכים.ה לתקנות המודדים אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימ
 הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות. .ה

 
 יבוצעו ויתועדו, בין היתר,  המדידות הבאות: .ו

כל הקיים והמחוברים על פני שטח האתר, טרם תחילת  ,מדידות גבהים -
 ביצוע העבודות.

 .MADE  - AS מדידות  -
 ום דגימות ובדיקות.מדידות לאיתור מדויק של מיק -

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

 מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן. -
 

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

 מסוג העבודה הנמדדת.
 

 כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך. .ח
 

 הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך הביצוע. .ט
  

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

 עוד לפני תחילת העבודה ובסיומהתי    00.26
 

הקבלן יבצע על חשבונו תיעוד מסודר של המצב הקיים בכל חלקי אתר העבודה, בשלבים  .א
 במהלכה ולאחר השלמת כל העבודות באתר. לפני תחילת ביצוע העבודה, שונים, 
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במצלמת אווירי)אפשרות ע"י רחפן( לכלל שטח המגרש והתיעוד יבוצע באמצעות צילום  .ב
, וכן באמצעות צילום לפני תחילת העבודותשתועבר לאישור המפקח  מדיהעל גבי וידאו, 

 ס"מ. 15X10במצלמת סטילס, בתמונות צבעוניות שגודלן לא יפחת ממידות 
עם השלמת שלב בביצוע העבודות באתר ו/או לפי הוראת המפקח יבוצע שוב ההליך לפי  .ג

 .יקטוכן בסיום העבודות בשלב מסירת הפרו לעיל ב'סעיפים 

 לא ישולם בנפרד עבור תיעוד זה, ורואים אותו ככלול במחירי העבודות .ד

              משרדי אתר   00.27

 בתנאים, במועדים  , משרד אתר, על חשבונו הציב,לעל פי דרישת המזמין, מתחייב הקבלן  
משרד המשרד הקבלן     ובהתאם להנחיות והמפרטים אשר יינתנו לו לעניין זה על ידי המפקח.

חדר ישיבות  -חללים  2-( ויחולק למ' לפחות 3ברוחב של לפחות )מ"ר  40יהיה בשטח של 
אלומיניום עם חלונות  שלושהוכניסה מפלדה מסוג רב בריח או ש"ע כולל דלת  ,ומשרד המפקח

כ"א. המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע  מ"ר 2-א יפחת משלצלונים, מזוגגים ומסוגרים, בגודל 
-ושלא יפחת משטח של כ כלי רכב 10-אשר יוכשר ע"י הקבלן, לרבות חניה ל )לרבות הידוק(

המשרד יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר . מ"ר ובהתאם להנחיות המפקח 150

מבודד מבחינה תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו. תקרת המשרד תהא תקרה 
 ס"מ. 60ס"מ *  60חסכונית באנרגיה בגודל ס"מ ותאורה פלורוסנטית  60ס"מ *  60אקוסטית 
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 כל המבנים והציוד כאמור בסעיף זה יהיו חדשים.              

  :ריהוט משרדי הכולליספק הקבלן               

 לפחות וכן רשת אלחוטית מוגנת סיסמא. 10MBבמהירות  ADSLיבור אינטרנט ח

     לבת מדפסת לייזר וסורק מסמכים(, )לחילופין, מכונת צילום משו A3מכונת צילום כולל  

)בעל קו נפרד מקו הטלפון(, מדפסת לייזר משולבת סורק מסמכים עם פידר בעלת  A4לנייר

 ומחשב נייד לשימוש המפקח.קווי טלפון )קולי ופקס'(. USB ,2חיבור 

 כסאות 6, ס"מ כ"א עם מגירות ננעלות 180/80משרדיים שולחנות  2 - משרד המפקחעבור 

דלתות  2מתכת  ןארו 1, מתלים לתכניות ו/או מפות 5מעמד מתכת עם , דיים מרופדיםמשר

מידוף פנימי עם  , ננעל על פי דרישות המפקח )לרבות מנעולי קומבינציה(ס"מ 80/40/200בגודל 

זכרונות, רמקול, חייגן אוט' ודיבורית בקו טלפון נפרד מקו  30מכשיר טלפון שולחני עם  1וכן 

 .כ"ס לפחות 2.5 (קירור וחימום)מזגן מפוצל -ו, חשמליים לפחותשקעים  6 ,הפקסימיליה

ס"מ כ"א הניתנים לחיבור והצמדה  120/75שולחנות משרדיים  6 - חדר הישיבותעבור 

כסאות מרופדים, לוח תלייה מגנטי ומחיק לתליית מפות, תכניות  16ליצירת שולחן ישיבות, 

 .וכו'

מ"א עם תאים ומגירות אחסון,  1.4תחתון + עליון במידות המטבחון יכלול ארון  - מטבחון

ס"מ, ברז מים קרים/חמים, מתקן מגבות נייר  50/40משטח שיש מעל הארון, כיור מטבח 

מתקן ל',  200ס"מ מעל משטח השיש, מקרר  60וסבון נוזלי, ציפוי אריחי קרמיקה עד לגובה 

 .מים מינרלים )חמים וקרים(

למשרד הנ"ל, לרבות חיבורו בסמוך שירותים  ידאג להקמת מבנה הקבלן - מבנה שירותים 

 לרשת המים והביוב וידאג לאחזקתו וניקיונו הסדיר.

עד לגובה  PVCמבנה השירותים יכלול אסלה + מיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה/ציפוי 

 מ', מתקן לנייר טואלט, מתקן לתליית מגבות ומתן לסבון נוזלי. 1.20

הקבלן יגיש לאישור המפקח  .שרדי בקרת איכות ומשרדי הבטחת איכותיש צורך גם במ 

ימים מיום חתימתו על הסכם זה.  7תכנית המבנים והעמדת הציוד והריהוט הנ"ל תוך 

 כלל המבנים ייבדקו ויאושרו מראש ע"י המפקח בטרם הבאתם לאתר. 

ח"י או גנרטור(, כל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו )ע"י ח 

 הוצאות טלפון, מים וכיוצ"ב, אספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתם הזמנית של המבנים הנ"ל לתקופת החוזה תהיינה  

 –באחריות ועל חשבון הקבלן. תקינות המבנים מבחינת בטיחות, כיבוי אש וכיו"ב 

 קבלן. באחריות ה

עם גמר ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנתק ולפרק את המשרד והמתקנים האחרים,  

 וינקה את האתר מכל פסולת.

מובהר בזה למען הסר ספק, כי לצד משרד המפקח ובמידת הצורך יציב הקבלן מיגונית  

ניידת בכל מקרה של מצב חירום ו/או התקפות טילים ו/או מלחמה לטובת שמירת שלומם 

טחונם של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או המפקח ו/או מי מטעמו ו/או החברה או התאגיד וב

או העירייה ומי מטעמם. יובהר, כי בגין הצבת מיגונית ניידת כאמור בהוראות סעיף זה 

 וכפי שיורה על כך המפקח לא תשולם כל תוספת תמורה.  

ו המכשור וכיו"ב המפורטים למען הסר הספק, כל המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/א 

לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ייראו כרכושו והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודות עם גמר 
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ביצוען, אלא אם נקבע אחרת. מודגש, העתקת המבנים המפורטים לעיל )ככל ותידרש על 

 ידי( תעשה על ידי ועל חשבון הקבלן ובגין העתקתם כאמור לא תשולם כל תוספת תמורה.

כולל למשרד  ההתארגנות ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר בהרמו
 האתר תהיינה על חשבון הקבלן בלבד.

או לאתר  הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא יכנס לאתר
 .םאו בא כוח/ו מפקחהמהנדס, הבמהלך העבודה, למעט  ההתארגנות

לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן שהוא, לא  אתר התארגנות/האתרהקבלן יוודא כי 
יוקמו כל מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה נשוא ההסכם, 

 והקבלן לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה.

 
 סילוק פסולת ועודפי חפירה 00.28

וכן כל חומר  שיפסלו למילוי באתר,  חציבהחפירה/י חומר חומרי הריסה, חומר פסולת לרבות
ע"י  ואחר הנובע מעבודות הקבלן,  כפי שיקבע ע"י המפקח, יסולקו/או חומר מפורק עודף 

הקבלן אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים 
הבלעדית של הקבלן הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה ו

ומינהל  ית אילתיר עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעירוולא ישולם בנפרד עב
ולפעול עפ"י תנאי  ,לפני תחילת העבודה, לגבי אתר סילוק הפסולת והעודפים מקרקעי ישראל,

 ,והאישור. הקבלן מצהיר, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה שיש לו או שעשויה להיות ל
 בגין האמור בסעיף זה.

 -"פנוי החומר למקום שיורה המפקח", או "פנוי וסילוק עודפים  ופסולת"  שצויןבכל מקום 
 רשותולמקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית  ,אל מחוץ לשטח םהוצאת  :פירושם

, כולל פיזור החומר בשכבות, לפי הוראת הרשות ששיידרלכל מרחק מקרקעי ישראל, 
 או המפקח. , מינהל מקרקעי ישראל,המקומית

יהיו על לאתר השפיכה ו/או תשלום מכל סוג אחר, מודגש כי כל תשלום ו/או אגרה ו/או מס 
כלול במחירי הסעיפים השונים יש לראות את מחירם כישולמו ע"י הקבלן וחשבון הקבלן ו

 בכתבי הכמויות.
לאישור המפקח )לרבות  מודגש בזאת, כי על הקבלן לצרף לכל אחד מהחשבונות שיגיש

החשבון הסופי( את המקור של כל תעודות הקליטה של עודפי עפר ופסולת, שהובאו לאתר 
השפיכה מפרויקט זה בתקופה שאליה מתייחס החשבון. בתעודות יצויינו בין היתר הפרטים 
הבאים: תאריך, שעה, סוג החומר, מקור החומר, מס' המשאית, שם הנהג, ומשקל החומר 

לאתר השפיכה )על בסיס  שקילה בכניסה לתאר השפיכה וביציאה ממנו(. תעודות אלה שהובא 
 ישמשו, בין היתר, לחישוב הכמויות של העבודות בסעיפים השונים של כתב הכמויות.

 
 הובלות 00.29

 נחשבת כהכרחית  , הן בתוך גבולות האתר והן מחוצה לו, כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו 
 עבור הכמויות. לא ישולם בנפרד יבכתבהשונים  פיםהיחידה לסעי יחירה כלול במחירומ           
 מסוג כשלהו. הובלה           

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

 קבלני משנה 00.30
אש מאת המפקח, אולם גם             רק על פי אישור מר תעשההעסקת קבלני משנה ע"י הקבלן 

הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל  ריישאאם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז 
 הם.יקבלני המשנה והתיאום בינ

 ,של הקבלן ובדמשטח העבודה של כל קבלן משנה או כל ע ההמפקח רשאי לדרוש הרחק 
ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע  ,אינו מתאים לתפקידו המפקח אשר לפי ראות עיני 
 העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לא תותר העסקת קבלן משנה כל שהוא, שאינו בעל סיווג 
מתאים ובר תוקף בפנקס הקבלנים, לסוג העבודות שהקבלן מתכוון להטיל עליו לבצע 

 ולהיקפן.
 

 יותכמו 00.31
 .על דרך של אומדןכל הכמויות ניתנות  
כל שינוי בכמות, שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע", ביחס לכמויות המכרז, לא  
  ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה. 

 תיאום עם גורמים אחרים  00.32
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קבלן, של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב ה 00.06בנוסף לאמור בסעיף 
עבודות  בשטח הגורמים הבאים: קבלנים אחרים שיבצעו אפשר שיהיו כי במהלך עבודתו 

, תאגיד עין נטפים, בזק, חב' חשמל )עירייה, רשויות ובדיע וכן שוניםשונות  עבור גורמים 
 .שלהם אחרות, או לעבודות וכו'( לטיפול במתקנים חברת הכבלים

קבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון. ה
יב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר כל יוהוא מתח עם גורמים אלה,

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

 
 קבלת העבודה 00.33

תבוצע לאחר ביצוע  המושלמת למזמין מסירת העבודה .למותתימסר למפקח בש העבודה
 ".הכנת תכניות "לאחר ביצועומושלם שלה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו, 

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור קיום כל האמור לעיל ויש לראות את מחירם ככלול במחירי 
 העבודות השונות בכתבי הכמויות.

מובא בזאת  .ה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודהחתימת המפקח על קבלת העבודה תהוו
ושל  יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית אילתיכול שלידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה 

. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את גורמים אחרים שקשורים בפרויקט זה
 הקבלן, אלא אם ניתנו באמצעות המפקח.

לכל העבודה לטובת  והאחריות הבדק תקופת להסב אתחכ"א שומרת לעצמה את הזכות 
 עיריית אילת.

 
 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט כללי ומיוחד, כתב כמויות ותכניות 00.34

במקרה של סתירה בין מסמכים, על הקבלן לברר מהות הסתירה עם המפקח ורק לאחר מכן 
 -הכללי  ט פרחר לבין המלהמשיך בעבודה. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי או תקן א

כתב הכמויות  העבודה במפרט המיוחד, יבתיאורהמפרט קובע. במקרה של סתירה כל שהיא 
והתכניות, המאוחר עדיף על המוקדם. במקרה של סתירה ביחידות המידה שבמפרט לבין כתב 

 בכתב הכמויות.שליחידת המידה  סכמתייחכמויות, יחשב המחיר 
 

 וגהותטיחות ב   00.35
בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש בתקנות  טונקהקבלן ל על

 הממשלתיות, הוראות חוק אחרות וכמו כן הוראות מקצועיות בתחום הבטיחות והגהות.
 םוגהותייהמזמין רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים 

 ת המפקח.או לא מתאימים לדרישו  ,גרועים
הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים  

 ו/או לאדם כלשהו.
 

 למצבו הקודםבקרבת מגרש הבניה  החזרת השטח  00.36
על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבקרבתו עבד למצב בו היה לפני תחילת 

את מצב השטח, המבנים  ו/או לצלם לרשום פקחמהעבודות. הקבלן רשאי לדרוש מה
 פקחוהכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המ

הוא חייב בהם. אי דרישה  פקחשלפי דעת המ ,את התיקונים על חשבונו והקבלן יחוייב לבצע
 בנדון. פקחת המרישום מצב השטח והכבישים, תחייב אותו למלא את דרישולמצד הקבלן 

      התשלום זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי  ,תנאי יבמילוכל ההוצאות הנוספות הכרוכות  
 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.            

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

 
 מים, תקשורת וניקוזמכסי ביוב,  00.37

 
עם סיום על העבודה ימסור הקבלן למפקח את כל מכסי תאי הביקורת, הביוב, המים, כשהם  

שלמים ומתואמים לגובהם הנדרש הסופי. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי 
לשמור על המכסים השונים במהלך העבודה לרבות ביצוע התאמה חוזרת לאחר השלמת 

צאות בגין האמור יחולו על הקבלן וכלולות במחירי היחידות בכתב הכמויות השבילים; ההו
ולא תשולם עבורן תוספת כלשהיא. האמור יחול גם לגבי שבירה, גניבה או הריסה של מכסים 

 כלשהם.
 
 
 

  עבודות יומיות)רג'י( 00.38
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שאינן עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ו א.
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המפקח החליט שלא לקבוע 

 עבורן מחיר, אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלי וכד'.
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי  ב.

מפקח, אולם האחריות לניהול לבצעו על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י ה
העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי 

 עבודות אלו.
הרישום של שעות העבודה האלה ייעשה ע"י המפקח ביומן, מדי יום ביומו. ואין  ג.

הקבלן רשאי לתבוע ביצוע "שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות 
 ח ונרשמו באותו יום ביומן העבודה.המפק

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח;  ד.
הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן מניהול העבודה וכל 

רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה  לפי הסוג  –ההוצאות הסוציאליות 
מויות. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, שיפורט בכתב הכ

 כלי עבודה  וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.
החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסיווג המקצועי של האנשים או הציוד. המפקח יהיה  ה.

בעבודה הנ"ל, בהתאם הקובע הבלעדי לגבי הסיווג שניתן לכל אדם או ציוד שיועסק 
 לסעיפי כתב הכמויות.

 
             העמדת פועלים לרשות המזמין והמפקח    00.39

צועיים הקבלן יעמיד לרשות המזמין, לפי דרישתו, ביום ובלילה, ציוד מכני ופועלים בלתי מק             
ה בהתאם בשכר יומי, לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה. התשלום עבור האמור יהי

 דלעיל 00.46להוראות סעיף 
 

 עבודות בשעות חריגות 00.40
יהיה עליו  חוזה זה, הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות

או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע  ,לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום
שיונות, מפקח ירין או בעקיפין )כגון תאורת לילה, רהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום במיש
 וכו'( בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.

 שמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים לציבור 00.41
בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז, תשומת לב הקבלן 

. על הקבלן לקחת בחשבון פעיליםניים מוסבת לכך, שעבודותיו תתבצענה בקרבת אזורים עירו
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'. 
ת כל ההוראות הדין בהגשת הצעתו, רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את הצורך למלא א

 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.

 וצרים "שווי ערך"מ     00.42
 מטעם חמפקהין היות מוצר "שוה ערך" לנדרש במסמכי החוזה, הוא יהקובע הבלעדי לענ

 חכ"א.
 )"הפסקת עבודה ע"י חכ"א"( בתנאי החוזה 50הוראות סעיף  00.43

 בתנאי החוזה. 50( של סעיף 8יש לראות כמבוטל את סעיף קטן )
 

 תנאי תשלום 00.44
 המממנים.המתקצבים ו כל התשלומים ישולמו כנגד קבלת כספים מהגורמים .א
 .בחוזה תנאי תשלום יחולו ע"פ פרק י"א סעיף תשלומים  .ב

 
 תאום סדרי הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע .4500

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

 בפגישה זו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים: .ב
 סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות. - 
 לוח זמנים מפורט )יומי( לכל שלב לביצוע העבודות. - 
 סדרי איחסון חומרים, כלים, ציוד וכו'. - 

 פרוגרמה מפורטת של בדיקות איכות וטיב. -  
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בהשתתפות נציגי הקבלן,  תקופתיותבמהלך הביצוע תערכנה ישיבות תיאום ומעקב  .ג
לצורך מעקב שוטף וצמוד, אחרי ובהתאם לצורך, גם בהשתתפות נציג חכ"א, המפקח ו

פגישת ההפעלה" האמורה בסעיף א' לעיל עמידתו של הקבלן בסיכומים שהתקבלו ב"
ימיים בין הקבלן -ולצורך פתרון בעיות שבגלל מהותן אינן נפתרות במגעים היום

 והמפקח.

קיום פגישת ההפעלה האמורה בסעיף א' לעיל, ופגישות התיאום והמעקב השבועיות  .ד
וגע האמורות בסעיף ג' לעיל, אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן,  לרבות בכל הנ

 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 וכו' עפ"י הצורך. .ה

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

 ירוק של שלט מידע לציבורהספקה, הצבה ופ  00.46
 

מידע לציבור, במקום  יםשלט 2 ימים מקבלת צו התחלת עבודה הקבלן  יספק ויציב 10בתוך 
 שיסומן על ידי המפקח. השלט יפורק ויסולק ע"י הקבלן בסיום ביצוע העבודות וקבלתן. 

 
ומספרי והמפקח  המתכנןמ', לפחות ויכלול, בין היתר את שמות  X 3 מ' 2גודל השלט יהיה 

 הטלפון שלהם. 
 
מטר מהמפלס הסופי  2.1 -שלט יוצב על שני עמודים לפחות. גובה תחתית השלט לא יפחת מ ה

 של השטח שמתחתיו.
 יצור הותקנת השלט באחריות הקבלן ובאישור קונסטרוקטור  והכל על חשבון הקבלן

 
י התחלת ייצור נוסח הכיתוב והסמלים שיוטבעו על השלט ימסרו לקבלן על ידי המפקח לפנ

 השלטים.
 

 לא ישולם בנפרד עבור הספקת השלט והצבתו ועבור פירוקו וסילוקו בסיום העבודות. 
 מחיר כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים בכתבי הכמויות.

 
 פניה למתכננים ויועצים   00.47

 
א ת המפקח בלבד. הקבלן ללמתכננים ויועצים, תיעשה באמצעו של הקבלןאו בקשה  הכל פני            

 יהיה רשאי לפנות ישירות למי מהמתכננים או מהיועצים בפרוייקט, בכל נושא שהוא.
 

  התארגנות באתר     00.48
או כפי  הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה וההתארגנות שגבולותיו מסומנים בתכניותא.                       

שטח התארגנות , באישור המפקח, צמו"י המפקח. הקבלן יבחר לעשיוגדר בשטח ע
דלעיל. עם זאת מובהר  00.27אחד שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח כמפורט סעיף  

בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין 
 .גודלם  המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו או 

ייעשה  -ת העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות במידה ועם התקדמו
 הדבר על חשבונו הוא. 

 
יה, יעל הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות כגון: מחלקת הנדסה בעיר   ב.  

עה הפרמשטרת ישראל, המפקח על התעבורה וכו', בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור 
הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו עליו לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד 

 מצד הרשויות. 
 

 בעת ביצוע עבודותזמנים הסדרי תנועה      00.49
 תכניות המראות את הסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים. הקבלן יכין 
, לרבות המשטרה שיון עבודה  מאת הרשויות המוסמכותיהתכניות הנ"ל ישמשו לקבלת ר 

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

 שיונות שיוצאו ע"י הגורמיםיויישום כל הדרישות בתכניות הנ"ל וברשיון העבודה הדרוש, יור
לא ישולם על יעשו על חשבונו ויהם מחובתו הבלעדית של הקבלן והשונים לביצוע העבודות, 

 .כך בנפרד
על הקבלן לבצע את כל דרישות הרשויות הכרוכות  בתכניות הסדרי התנועה הנ"ל על חשבונו  

 בלבד, ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא.
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רי ת הסדאספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, ואביזרי בטיחות השונים כנדרש על פי תכניו             
ביום ובלילה,  -התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

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

 
י על הקבלן  לבדו. אי מלו יםחל ,דרישות הרשויות והמפקחמילוי שיון העבודה וירהוצאת  

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

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

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

שיון העבודה, וזאת ישל כל דרישותיהן עפ"י ר מדויקשיקבל מהרשויות המוסכמות ועל ביצוע 
בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות המפקח עפ"י תאום בין 

 רשויות, כאמור לעיל.המפקח וה
 

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

 כל ההוראות של הרשות המוסמכת על ידי הקבלן.
 

, דעת המשטרה העסקת שוטרים בשכרלבאותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב  
בפיקוח של שוטרים ממשטרת ישראל. כל ההוצאות  להפעלת  העבודות הרלבנטיות וייעש

 שוטרים בשכר יחולו על הקבלן.
 

כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור להסדרי התנועה וכל ההוצאות העקיפות יחולו על הקבלן  
 ים הנקובים בהצעתו.לבדו ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונ

           
 הנדס/המפקחביקורת ואישור המ   00.50

רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו/או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור  המהנדס/המפקח .א
 בעבודותליקויים כלשהם  המהנדס/המפקחכנדרש מהקבלן בהסכם. גילה  בעבודות

 .לתיקונם המיידי , יעביר בכתב לקבלן הוראותו/או בדיקתו במהלך ביקורו

לבדיקת טיב העבודה המבוצעת ע"י ביקורת ערוך סיורי יהיו רשאים ל המהנדס/המפקח .ב
 הקבלן עפ"י ההסכם.

יבוצע ע"י הקבלן תוך המהנדס/המפקח ע"י  בסיורי ביקורתאשר נתגלו  ליקוייםתיקון  .ג
 .שייקבעו ע"י המנהל/המפקחפרקי הזמן 

 המהנדס/המפקח. המהנדס/למפקחהקבלן על כך , יודיע העבודה הנדרשתבגמר ביצוע  .ד
ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם  עבודה השל אות היבדוק את עצם וטיב ביצוע

שיש לתקנם ו/או שינויים  בעבודהעל ידו ועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצא 
 שהינו מעוניין שיבוצעו בה.

ובמועדים  שינויים כמפורט ברשימההקבלן יתקן את הליקויים והפגמים ויבצע את כל ה .ה
 כאמור. המהנדס/המפקח, לשביעות רצונו של הנקובים בה, ככל ונקובים מועדים כאמור

, המהנדס/המפקחלאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של  .ו
 .עבודהשל אותו  האישור בכתב על סיום ביצוע המפקח/יתן המנהלי

או כל חלק  האמורה להלן ן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורהכי מת בזאת מובהר .ז
 ממנה.

כדי לשחרר את הקבלן  המפקח/מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין באישור המנהל .ח
ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה  חמכוכלשהי ו/או מחויבות מאחריות 

 במתקניםליקוי או נזק שיתגלה לכאורה בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל פגם, 
 נשוא ההסכם. העבודותבקשר עם 

 
 תעודות אחריות    00.51

 
בנוסף לאמור בחוזה  יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או  

 ספקים כגון: תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, אביזרי חשמל , , ריהוט חוץ ומפרטי ייצור של
 ודה נוספת. הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלו יוסבו למזמין.כל הציוד וכל תע

  2מסמך ג' 
 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 
כללי: יש לראות מפרט זה כהשלמה לתכניות/כתב כמויות ועל כן כל העבודה המתוארת בתכניות 

חד זה, המפרט אין זה מין ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה וההפך. מפרט מיו-ובכ"כ
הכללי, תכניות, כתב כמויות, הרשימות והפרטים השונים משלימים זה את זה לביצוע מושלם של 

 העבודה. 
 

 עבודות עפר - 01

ובכפוף לדו"ח  01כל האמור לעיל הוא בכפוף ובנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות הבנייה בפרק 

 קרקע )נספח א'(.

 חפירה/חציבה 01.01

דה ו/או חפירה/חציבה עמוקה תיעשה לפי התכניות והמפלסים חפירה/חציבה רדו

 המתכוננים תוך שמירה על הוראות המתכנן ויועץ הביסוס.

הוראות נוספות לחפירה/חציבה ושיפועים מותרים לפי דו"ח יועץ הביסוס )נספח א'( ולפי 

 הערות המתכנן בתכניות הביצוע.

 מילוי 01.02

דקים וגודל  5%יורכב מחומר גרנולרי המכיל עד ס"מ  80מילוי בגב הקיר ועד למרחק 

 )המשמש לנקז(. 3מקסימלי "

 לחילופין יש לפרוס יריעה מנקזת מסוג "אנקדריין".

 מילוי חוזר יבוצע אך ורק באיזורים המאושרים ע"י יועץ הביסוס ובאישורו בכתב.

 החלפת קרקע 01.03

, יתכן הצורך בהחלפת קרקע במידה וימצאו במהלך החפירה שכבות של חרסית ו/או חוואר

 ס"מ לשיקולו של יועץ הביסוס. 40-50בעובי 

 ניקוז 01.04

באחריות הקבלן לדאוג לניקוז קירות התמך וקירות הפיתוח לפי פרטים מיוחדים שיקבל 

 ממתכנן הקירות.

 מצעים 01.05

 שניהם.שכבות מצעים שונים שיונחו לפני ביצוע הקירות יקבעו ע"י יועץ הביסוס, המתכנן או 

 על הקבלן ליישם את הוראותיהם בנוגע למצעים באופן מושלם.

 

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02

 .02כל האמור לעיל הוא בכפוף ובנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות הבנייה בפרק 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 טיב הבטון 02.01

דות ויסו כל האלמנטים הקשורים בתכנון וביצוע קירות התמך וקירות הפיתוח  לרבות קירות

 .30-יהיה עשויים בטון ב

 .15-מצע בטון רזה בעובי לפי תוכנית הביצוע יהיה מבטון ב

 ביצוע עבודות הבטון יעשה ב"תנאי בקרה טובים" על כל משמעותיו בתקנים הישראליים.

 תפרי התפשטות והפסקות יציקה 02.02

 תפרים והפסקות שונות בביצוע יעשו לפי הוראות המתכנן בתכניות הביצוע.

 מיכון 02.03

 על הקבלן לדאוג למשאבות בטון בעלי צנרת מתאימה להגעה לאיזורים בהם הגישה מוגבלת.

 בדיקות וביקורת 02.04

 על  הקבלן  לתאם  את  מועדי  היציקות  מראש  עם  המפקח. לא  תותר  - מועדי יציקות .1

 ד  היציקה.יציקת בטונים  ללא  תאום  מראש  עם  המפקח  וקבלת  אישורו  לגבי  מוע

הקבלן  אינו  רשאי  לצקת  לפני  שהשלים  את  כל  הערות  המפקח   -אישור יציקה  .2
 וקבל לידיו  טופס  אישור  יציקה  חתום  ע"י  המפקח.

 הקבלן  איננו  רשאי  לצקת  ללא  נוכחות  המפקח  במשך  זמן  היציקה. -נוכחות מפקח  .3

לפני  היציקה,  תעודות  משלוח  של   הקבלן  ימסור  לידי  המפקח,  -תעודת משלוח  .4
מפעל  הבטון, תעודה  לכל  משלוח  התעודה  תימסר  למפקח  לפני  שפיכת  הבטון  

של  המפרט  הכללי,  יש  לציין  בתעודה  את    02031לטפסות. בנוסף לאמור  בסעיף  
 הפרטים הבאים:

 (; 118סוג  הבטון  מבחינת  חוזקו  ) לפי  ת"י   .א

 בטון  לשאיבה,  בטון  חשוף  וכדו';  -אי  השירות  התאמה  לתנ .ב

 המידה  הנומינלית  המרבית  של  האגרגט  הגם; .ג

 דירוג  הסומך; .ד

 כמות  הצמנט  המזערית; .ה

 כמות  הצמנט  המרבית,  אם  נדרשה  במפרט  המיוחד; .ו

 כמות  המים  המרבית  בתערובת,  אם  נדרשה  במפרט  המיוחד; .ז

 בת;מועד  הוספת  המים  לתערו .ח

 סוגי  המוספים  הכימיים,  או  המינרליים  )אם  השתמשו(; .ט

 כמות  המים  המרבית  שמותר  להוסיף  לתערובת  באתר. .י

 
 רק  לאחר  אישור  המפקח,  בחתימתו  על  גבי  הטופס,  יותר  לקבלן  להשתמש  בבטון.

ק  את  אם  לא  צוין  בתעודה  אחד  הפרטים  הנזכרים  לעיל,  יידרש  הקבלן  לסל

המערבל  משטח  המפעל  ולא  יותר  השימוש  בבטון  זה.  בכל  מקרה  על הקבלן  

 למסור  את  העתק  התעודה  לידי  המפקח.

 בדיקות  בטון  כולל  לקיחת  מדגמים  באתר,  יבוצעו  ע"י  מעבדה מטעם - בדיקת בטון .5

פחות  יומיים  החברה. באחריות  הקבלן  להודיע למפקח על יציקה הדורשת בדיקה ל

 לפני  היציקה  ולאחר  שתאם  את  מועד  היציקה .
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 תבניות 02.05

מרחק  התבנית  מפלדת  הזיון התבנית  תבנה  כך  שהמרחק   - מרחק תבנית מפלדת זיון .1

 ס"מ.  במקרה  5בין  קצה  מוט  הפלדה  הקרוב  ביותר  לבין  פני התבנית יהיה  לפחות  

ה  ז טן  יותר  בתכניות,  יש  לקבל  את  אישור  המהנדס  לעובי שבו  מופיע  עובי  כסוי  ק

לפני  ביצוע  תבניות. במקרה  שבו  ישנם  מוטות  פלדה  הבולטים  מפני  היציקה  

)"קוצים"(,  על  הקבלן לקבע  אותם  כך  שעובי  כסוי  הבטון  ביניהם  ובין  המשך  

 ס"מ.  5התבניות  ביציקה  הבאה יהיה  

הטפסנות  לבטון  יהיו  מעץ  לבוד  )דיקטים(. השימוש  בלוחות  או  מטפסות   - חומרים .2

אחרות יותר  באישור  המהנדס  בלבד. הטפסות  בציידן  הפנימי  יהיו וחלקות,  שלמות  

 ונקיות ללא פגמים  או  חורים. הטפסות  יימרחו  בתערובת  שמן  מכונות  נקי  עם  נפט 

בחומר  מריחה  מסחרי  טעון  אישור  של  המפקח  מראש. כל   לערך.  שימוש  1:1ביחס  

החלקים  של  הטפסות  יהיו  צמודים  זה  לזה  ולא  יהיו  ביניהם  מרווחים  העלולים  

 לגרום  לנזילת  מי  צמנט  בזמן  היציקה  והריטוט.

 כמו  כן  יש  להבטיח  אטימת  תחתית  הטפסות  באמצעים  מתאימים.

לוחות,  שדרכם  תתפשר  נזילת  מי  מלט  יהיו  עילה  מספקת  לפסילת   רווחים  בין

 הטפסות.

ך  חל  איסור  להשתמש  בחוטים  שזורים  )חוטי  ברזל(  לחיזוק  תבניות  דר - חוטי ברזל .3

הבטון הטרי. לצורך  חיזוק  התבניות,  חייב  הקבלן  להשתמש  בצינוריות  פלסטיות 

יר  מוטות  לחיזוק  בין  התבניות,  הידוק  המוטות יבוצע קשיחות, דרכן  ניתן  להחד

בהדקים  מיוחדים  )ג'קות( לאחר  פרוק  התבניות והוצאת המוטות מהצינוריות יש 

 לסתום אותן בטיט  אפוקסי.

ס"מ בקצוות התבניות גם אם לא  מסומן  2x2יש להרכיב משולשים  במידות  - חיזוקים

 בתכניות.

בטון  ברצפות,  על  הקבלן  להשתמש  בתבניות  מפולסות  בהתאם בעת  יציקת   - פילוס

 לשיפועים  הנדרשים.  הפילוס  יבוצע  בעזרת  מכשור  אופטי  )מאזנת(.

  על  הקבלן  לנקות  את  הטפסנות  ופלדת  הזיון  לפני  היציקה,  מאבק  אשלג - ניקיון

  ות  ופלדת  הזיון  ע"י  כסויוכל  פסולת  אחרת.  לאחר  הניקוי  יש  להגן  על  התבני

 ביריעות  פוליאתילן.

 ניקוי  התבניות  ופלדת  הזיון  יעשה  בלחץ  אויר  או  במי שתייה. 
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 נוספים 02.06

 באחריות הקבלן לדאוג שיופעל אמצעי ריטוט מתאים בעת היציקה. - ריטוט .1

צריך  להתבצע  בכל  סוגי  היציקות  יש  להשתמש  ברטטים  )"ויברטורים"(. הריטוט  

 כך  שיבטיח  חלוקה  אחידה  של  הבטון  ומרכיביו  בכל  נפח  היציקה.

ס"מ,  לבצע   40ס"מ,  יש  לצקת  עד  לגובה  של  40באלמנטים  שגובהם  עולה  על  

 ריטוט ואח"כ  להמשיך  את  היציקה. אין  לבצע  "דחיפת"  בטון  בתוך  התבניות  ע"י 

 השימוש  בריטוט.

יאו  שניות  ואח"כ  להוצ  30חדיר  את  המרטט  לתוך  הבטון  לפרקי  זמן  של  עד  יש  לה

וחוזר  חלילה.  יש  להקפיד  שבזמן  הריטוט  לא  יעלו  מי  הבטון  )"מיץ"( לפני  

 התבניות.  

יו  על  הקבלן  להכין  מרטט  נוסף  במצב  הכן  באתר,  כך  שבמשך  כל  זמן  היציקה  יה

שני  מרטטים  במצב  עבודה  באתר. לא  תותר  תחילת  יציקה  לפני  שנבדק  מצב  

 הרטטים  ואושר ע"י  המפקח.

 14באחריות הקבלן לדאוג לאשפרה מלאה של קונסטרוקציות בטון במשך  - אשפרה .2

 !מי האשפרה יהיו מי שתייה בלבד –אלא אם נאמר אחרת בתכניות הביצוע ימים 

באחריות הקבלן לדאוג לגמר בטון מושלם ושמירה על עוביי כיסוי תקנים לפי  - גמר בטון .3

 תכניות הביצוע, תיקוני בטונים יעשו על חשבונו של הקבלן.

 פלדת זיון 02.07

 ות הבאות:פלדת הזיון תהיה פלדה חדשה, תקנית ולפי ההורא

 פלדת זיון מצולעת לפי ת"י העדכני כולל הובלה, חתוך, כיפוף והרכבה עד לגמר מושלם. .1

פלדת זיון מצולעת העשויה מרשתות מרותכות לפי ת"י העדכני כולל הובלה, חתוך,  .2

 כיפוף והרכבה עד לגמר מושלם.

 אין  להשתמש  בפלדת  בנין  מפותלת. .3

ויות  ומחוזקת  היטב  למניעת  פרוקה  בזמן  מהצטלב  90% -קשירת  הפלדה  תהיה  כ .4

היציקה. המפקח  יבדוק  את  הפלדה  לפני  סגירת  התבניות. בכל  מקרה אין  לסגור  

 תבניות  לפני  קבלת  אישור  מהמפקח.

 הפלדה  תהיה  נקיה  מחלודה,  שמנים,  אבק  ואשלג. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות איטום – 05
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 .05בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות הבנייה בפרק כל האמור לעיל הוא בכפוף ו

 כללי 05.01
שנים  5 –הקבלן לביצוע עבודות האיטום יהיה קבלן בעל ניסיון מוכח של לא פחות מ  .1

בעבודות דומות במבני ציבור, כל העבודות יבוצעו עפ"י התקנים ומפרטי מכון התקנים 

 קביעת המפקח.ובכפוף למפרטי "פזקר", "ביטום" או ש"ע אחר עפ"י 

הקבלן יגיש לאישור שיטת הביצוע את פרטי הביצוע, הדוגמאות, מפרטי החומרים ושיטת  .2

 האיטום ולא יתחיל בביצוע שום עבודה טרם קבלת כל האישורים.

שנים. לשם כך יעביר, אמור, הקבלן  5 -אחריות הקבלן לכל עבודות האיטום לא תפחת מ .3

ילת הביצוע. אם יתגלו ליקויים יהיה עליו לתקן למזמין פוליסה של חברת ביטוח לפני תח

אותם לרבות כל הנזקים הישירים והעקיפים הכל על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה  של 

 מפקח.

עבודות האיטום יבוצעו בחודשי הקיץ, במידה ויהיה הכרח לבצע בחורף יש לבצע רק לאחר  .4

בות האיטום חייבת להיות ייבוש מוחלט של המצע, כשהתשתית להדבקה או הלחמה של שכ

 יבשה לחלוטין, מישורית, חלקה ללא בליטות, שקעים, חורים וחלקים רופפים.

 –ביצוע שכבות האיטום ייעשה אך ורק במזג אוויר נוח ללא גשם וכשהטמפרטורה גבוהה מ  .5

מעלות צלזיוס. הביצוע רק על משטחים יבשים, נקיים וישרים ללא שקעים ובליטות.  10

 15" או ש"ע. קוצים יקוצצו לעומק 2010תו, שקעים ינוקו ויסתמו ב"תיואטים בליטות יסות

 מ"מ מתחת לפני הבטון והחורים ייסתמו במלט צמנט.

בכל מערכת האיטום יבצע הקבלן פריימר מתאים להוראות היצרן. באם לא תבוצע שכבת  .6

והפעם הפרמייר הנ"ל, יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור על העבודה 

 הכל על חשבונו של הקבלן בלבד.  -כשהיא כוללת ביצוע פרמייר 

אטימותם של כל חלקי המבנה תיבדק לפני ביצוע עבודות האיטום ואחריהן באמצעות לחץ  .7

מים עפ"י המפרט הכללי, הוראות התקנים ו/או בדיקות אחרות שייקבעו ע"י האדריכל. 

 שעות. 48 –"מ וזמן ההצפה מ ס 20 –בכל מקרה לא יפחת גובה המים בבדיקה מ 

 במידה ויתגלו ליקויים כלשהם יתקנם הקבלן על חשבונו עד להשגת אטימות מוחלטת.

 הבדיקה תבוצע בהצפה, המטרה או התזה כפי שיקבע האדריכל והמפקח.

תוך שבוע  –בזמן תקופת האחריות יבצע הקבלן כל תיקון שיידרש עקב חדירת רטיבות  .8

 מהמזמין או ב"כ.ימים מאז מסירת ההודעה 

 איטום קירות תומכים וקירות פיתוח 05.03
האיטום יתבצע באזורי המשטחים שמתחת לקרקע ע"י שכבה אחת של יריעות ביטומניות 

" או ש"ע R4חול" או "ביטוגם  R4מסוג "פוליפז  SBSאלסטומריות מושבחות בפולימר 
גר' למ"ר,  300או ש"ע בכמות  101מ"מ, לרבות פריימיר  5משוריינות בלבד פוליאסטר בעובי 

הלחמת שכבות היריעה התחתונה לתחתית והלחמת השכבה העליונה לשכבה התחתונה 
ס"מ באמצעות ביטומן מנושב  3בעובי  F-30והדבקת פלטות הגנה בפוליסטירן מוקצף מסוג 

75/25. 
 שמירה ובדיקת האיטום 5.05

ת האיטום בניקיון מוחלט ולא כל עוד לא כוסו שכבות האיטום בשכבות מגן יחוזקו שכבו .1
 יעשה מעליהם כל שימוש.

 שעות, לפי הוראות המפקח. 48בדיקת שכבות האיטום בדרך של הצפה במשך  .2
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 מפרט טכני מיוחד לבצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת – 08פרק 

 כללי  0800
 

בו,   . כל העבודה תבוצע ע"י הקבלן בהתאמה לחוק החשמל על כל ההוראות והתוספות ש1 
בהתאם לתקנים הישראליים השונים והמעודכנים, בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל 

, והוראות: חברת החשמל, בזק חברות הטל"כ, משטרת ישראל, משרדי 08/2015שסימולו 
 והמפקח.  אילת  ריית עיהממשלה, אגפי ומחלקות 

  
 לחשמל:משנה .תנאי הסף לאישור קבלן 2 

 
חשמל  ל תאורה ותקשורת יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן קבלן משנה לחשמ 2.1.1 

  מוכר.
 .מצוין במסמכי ההזמנה והחוזההסיווג הכספי של הקבלן יתאים ל 2.1.2 

 
קבלן החשמל והתאורה חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד באופן קבוע באתר  2.1.3 

 אשר ישמש מנהל עבודה ויהיה בעל הנתונים להלן:
 

 בעל רשיון חשמל תקף מסוג ראשי לפחות )חשמלאי ראשי(. - 2.1.3.1  
הקבלן יהיה בעל תעודה לבטיחות אתרי עבודה מטעם המכון לפריון  - 2.1.3.2  

העבודה והייצור. צילום מהמסמכים והתעודות יועברו למנהלת הפרויקט במידה ואין 
לבטיחות האחריות נופלת על הקבלן הראשי שחייב להעסיק בשטח עובד בעל הסמכה 

 עם רישוי כנדרש.
 

 .   ISO 9002קבלן החשמל יהיה בעל תקן  2.1.4 
 

על קבלן החשמל להעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס )לא יועץ חוץ( אשר יעבוד ישירות  2.1.5 
והמתכנן ינחה את המפקח למתן תשובות למנהל הפרויקט של  מול מנהלת הפרויקט 

  הקבלן.
 

 ם י נ ק ת מ ה   ר ו א ת  1.0
  

 ,העבודות כוללות אספקה והתקנה של עמודי תאורה, זרועות, פנסים, אביזרים  1.1 
 ,נורות, כבלים, לוחות חשמל, חפירות וחציבות, יסודות, ציפויים, צביעה                 

צינורות, הארקות יסוד והארקות נקודתיות, פרוק מתקנים קיימים, העתקות, שינויים וכו', 
 .הכל כמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות ,"לאו רק חלקים מהנ

כל מוצר מתוצרת ישראל ישא תו תקן בעוד שכל מוצר מתוצרת מיובאת, שלא קיים עבורו 
 תקן ישראלי, יהיה בעל אישור מכון התקנים ונושא תו תקן מארץ היצור.

     
סעיפים המזמין שומר לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם, להגדיל ו/או לשנות כמויות ב   1.2 

 השונים, וכן בידו אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעים בכתב
במחירי היחידה  הכמויות, כולם או בחלקם. שינויים או ביטולים אלה לא יגרמו לשינויים         

המוצעים על ידי הקבלן והם יחייבו את הקבלן בכל כמות ובכל תנאי. כמו כן רשאי המזמין 
 .בלניםלחלק העבודות בין מספר ק

 
עם המפקח.  על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות רבות בשטח ועליו לתאם את כל פעולותיו 1.3 

כמו כן עליו לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי הוראות המפקח ובתאום 
  .אתו. לא תשולמנה כל תוספות עבור הפסקות עבודה זמניות וחידוש העבודות לאחר מכן

 
 דרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עםבמידה ות   1.4 

 מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה של הרשות המקומית וכן עם המשטרה, ולקבל
היתר לעבודות אלו מראש. כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם מחלקת המים, חברת בזק 

תוספת עבור וחברת החשמל, וידאג לקבל את כל האישורים הדרושים. לא תשולם כל 
 .עבודות לילה

 
 ,במקומות שיבוצעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות, פתיחת כבישים 1.5 

  מדרכות וכו', חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותו יום. 
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בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות פתוחות, בורות פתוחים, או מכשולים מכל מין וסוג  1.6 
אמצעי הגנה מתאימים, כפי שנדרש בחוק ועל ידי מחלקת הדרכים של הרשות שהוא ללא 

 המקומית, כולל שילוט, תאורה וכו'.
 

 קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל  1.7 
וחפירות  הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות

 .בידיים
 

    ה  ל ת א ו ר ת  כ ב י ש י ם  ו ש ב י ל י ם ר ו א ת   י ד ו מ ע 2.0
 

העמודים יהיו מהדגמים, הטיפוסים, האורכים וכו', כפי שמצוין בתכניות ובכתבי     2.1
  .הכמויות

 
ולדרישות הטכניות והספציפיקציות, כפי שאלו מופיעות  העמודים יווצרו בהתאם לתכניות 2.2

. כל העמודים יהיו 812ותקן ישראלי מספר  1966משנת  63י אספקה מספר במפרט מנהל
  .מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי, בליווי תעודות מתאימות שיימסרו למפקח

 
 מבחוץ   ה ל י ב ט ב   ם ח   ץ ב א ב ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע     2.3

 , וזאת לאחר כל)מיקרון לפחות 80עובי הציפוי ומבפנים ובהתאם לתקן ולמפרט )         
 העיבודים, הריתוכים וכו', ועל כל החלקים, כולל פלטת היסוד, דלת התא     
 וכו'.      
 
בעמודים יהיו תאים  לאביזרים בגודל מתאים להתקנת המגשים נושאי האביזרים, חיבורי      2.4

    .ח ו ל  נ ו פ י ט ו   ה ל ק   ה ד ו ב ע   ו ח י ט ב י ה ת א י ם  הכבלים וכו'. 
 

 .התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגי "אלן" שקועים, מוגנים מפני חלודה 2.5
 הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריג, והדלת מגולוונת כמו         
 .העמוד         

 
כפי שפורט לגבי  העמודים עצמם.    המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו ויצבעו  2.6

לדלת תחובר שרשרת מגולוונת שתחוזק לבורג מיוחד בתא  ושתאפשר תלית המכסה עד   
 .לרצפה. השרשרת בתוך שרוול ניילון

 
בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים וחיזוקם ע"י תליה              2.7

 תחתון לפס שיוכן לשם כך בעמוד, כולל הכנת             למעלה וחיזוק ע"י בורג בחלקם ה
 ברגים, חורים, הברגות, פסים וכו'.

 
הארקת העמוד תעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא ושלא יהיה  2.8      

 .דיסקיות, הכל מפליז 4-אומים ו 3ויכלול  5/16קשור במגש האביזרים. הבורג יהיה "
 

 תכנית לבצוע העמודים לפי פרטים שבתכניות וכל הדרישות.הקבלן יגיש  2.9
 
 

 עמודים לתאורת מגרשי הכדורגל    3.0
 

 כללי   3.1
 
 העמוד יהיה מטיפוס קוני רב צלעות מפלדה טבול באבץ חם.  .א
 

 :מרכיבי העמוד
 

.  זרוע משופעת ו"מרפסת" פלדה עבור פנסים כמפורט בכ. כמויות. המרפסת תבנה כך 1
 נוחה לטיפול בכל סוגי הפנסים והציודים האחרים המותקנים עליה. שתהיה גישה

 .  סולם כלוב לטיפוס עד המרפסת2
 .  תא אביזרים.3
 .  כבלי חשמל וקופסאות חיבור והסתעפות4
 .מערכת חשמל בתא האביזרים.5
 .  לוח חשמל חיצוני הכולל הזנות פיקוד ובקרה.6
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 .צנרת פנימית והכנות לטמ"ס.7

 ית והתקנת רמקולי שופר לכריזת חרום..צנרת פנימ8
 .קולט ברקים ומוליך ההורדה והחיבור להארקת היסוד.9

 .מנורות אזהרה למטוסים מותקנות על שני עמודים בכל מגרש )במידה ויידרש(.10
 

הקבלן יגיש לאישור המפקח והמתכנן תכוניות מפורטות של  יצרן  .ב
ת למספר העמודים ובכלל זה ראש העמוד וה"מרפסת" המותאמ

הפנסים, סוגיהם, חלוקתם, ואיזון העומסים וחישובים סטטיים 
מפורטים לכל עמוד ועמוד בנפרד. רק לאחר אישור המפקח למסמכים 

הנ"ל  ואישור המפקח להזמנת העמודים רשאי היצרן לייצר את 
 העמודים והזרועות.

הקבלן יפרט במסמכים את כל ההנחיות, החומרים, הבדיקות, והציוד  .ג
שדרושים להתקנת עמוד כנדרש ע"י היצרן, וזאת בין אם הדרישות  וכו'

צוינו במפרט זה או לא.  לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור דרישות אלה 

 ואחרות גם אם לא צוינו במיוחד בכתב הכמויות.
על היצרן ובאחריות הקבלן לספק  על חשבונו ממכון התקנים הישראלי או הטכניון,  .ד

מת העמודים וכל האביזרים המסופקים ע"י הקבלן לדרישות תעודה המאשרת את התא

  התקן ומפרט מיוחד זה.
אי עמידה  בתנאי המפרט  יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.  במידה שידרשו שינויים 

לא בתוכנית הביצוע ) כולל הגדלת עוביים, שינויים בפרטים וכו' ( הם יבוצעו ע"י היצרן ל
 בתנאי המפרט והחוזה על כל נספחיו. תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד

    
 תכנון העמוד 3.2                           

 

במהדורתו האחרונה   A.A.S.H.T.Oהעמוד יתוכנן בעיקרון על פי התקן האמריקאי  .א
 וכל העדכונים שנוספו אליו עד יום פרסום המכרז.

וכן יש לקחת העמוד יתוכנן לעמידה בתנודות מרביות הנגרמות כתוצאה מרוחות, 

 בחשבון מאמצים הנובעים מתנודות אלו. 
 או עדכני יותר. 414מ' לשניה לפי ת"י   47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח  .ב
התוכניות והחישובים לרבות אלו שהוכנו ע"י היצרנים בחו"ל, יערכו ויחתמו ע"י  .ג

יסיון מהנדס אזרחי ישראלי מורשה כחוק שהתמחה בקונסטרוקציות פלדה ושיש לו נ
מ'. המהנדס הישראלי הנ"ל יאשר  30בנושא של עמודי תאורת הצפה בגבהים עד 

בכתב את התאמת העמוד לפני הרכבתו, לחישובים הסטטיים, תבניות  היצרן, ליסוד 
 וכו'.

 הגנת העמוד בפני שיתוך )קורוזיה(  3.3          
י בחלקו החיצונ כולו יגולווןהגנת העמוד וכל חלקיו בפני שיתוך מתבססת על גלוון.  העמוד 

 BS729     בהוצאתו האחרונה,  918והפנימי בטבילה חמה בהתאם לתקן הישראלי 
מיקרון.  כל  80מינימאלי של הגלוון הוא  ולתקנים בין לאומיים מוכרים.  עובי ממוצע

הברגים, האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות התקן 
מוכרים, אך עובי הגלוון יהיה  בהוצאתו האחרונה או לתקנים בין לאומיים 918הישראלי 

מיקרון.  יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים  56לפחות 
ישראליים או אמריקאיים( להבטחת שלימות ההברגה לאחר הגלוון כגון, ע"י העמקת 

ש ד בכוח המתוכנן.  במידה וידרוש המזמין , יהתבריג וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמו
לספק ברגים אומים ודסקיות מפלדת אל חלד ללא תוספת מחיר.  ברגיי היסוד וכל הברגים 

האחרים המגולוונים יסופקו כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג ברגיי 
קת היסוד. הברגים היסוד יהיו מיוצרים ע"י יצרן העמודים כולל שבלונה מתכתית ליצי

יהיו מרותכים בכלוב לאלקטרודת הארקת יסוד לפי התקן והחוק. על כל בורג יותקנו שני 
 אומים.

 
 

 )להלן המרפסת( ראש העמוד ו"המרפסת" 3.4    
בראש העמוד תותקן טבעת עגינה משופעת מרותכת לעמוד אליה תחוזק הזרוע עם 
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ין כוון ושיפוע העוגן וברגי מערכת ברגים מתאימה. יש לודא התאמה מושלמת ב
החיזוק יחסית לברגי הבסיס כדי להבטיח כוון נכון של המרפסת והפנסים לפי מיקומו 

 של כל עמוד במגרש.
מ"מ עם  500 -הזרוע אליה מחוזקת המרפסת, תהיה מצינור פלדה מגולוון בקוטר כ 

ים למרפסת פתח מוגן מים לטיפולים שונים ועם פתח נוסף דרכו יעברו הכבלים המגיע
 מבסיס העמוד, מוגן בפני חדירת מים לעמוד. 

המרפסת תהיה בנויה מפרופילים פלדה מגולוונים עליהם יחוזקו גופי התאורה, תיבות 
 ההסתעפות ותיבות ציוד ההפעלה של הפנסים וכן תעלות מובילי הכבלים.

שונות המוטות עליהם מחוזקים גופי התאורה, יאפשרו סיבוב וכוון הפנסים בזויות 
כפי שידרשו לתאורה אופטימלית של המגרש. רצפת המרפסת תאפשר התנקזות 

מהירה של מי הגשם, אך תהיה אטומה דייה שתמנה נפילה לקרקע של חומרים כלים 
 ואביזרים שיפלו מידי הטכנאים.

 
 כ מ ו י ו ת ,  א ו פ נ י  מ ד י ד ה  ו ת ש ל ו ם 4.0

 
4.1  

 . בכל סוגי הקרקע –ולל המחיר גם חציבה וכל הדרוש לביצוע בכל מקום שמצוין "חפירה" כ  
במקרה של שוני או סתירה, יהיו הסעיפים המצוינים להלן עדיפים וכמו כן תהינה התיחסות  

 לדרישות החמורות יותר בין המסמכים השונים, כולל תכניות.
 

כל הנדרש, פרט מחירי היחידה המוצעים, כוללים אספקה, התקנה, חיבורים והפעלה של  4.2
 למצוין במפורש אחרת וכל המפורט להלן:

 
כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות במדידות, סימונים וכל  4.3

 הדרוש.
 

בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטים, יכללו המחירים גם את כל חומרי העזר,  4.4
עבודות, אף אם לא פורטו בנפרד )כגון ברגים, המכשירים ועבודות העזר הנדרשים להשלמת ה

ת אומים, חיזוקים, חפירה וחציבה, זיון, עוגנים, רפוד חול, מלוי חוזר והידוק, מתאמים, תמכ
)"לגו"( חדירות לתאים, קדוחים, מהדקים, חוטי משיכה, בטונים, שרוולים ואריחי בטון 

 '(.להגנה, גושי הבטון עם הזויתנים לסימון קצות הצנרת וכו
 

כל ההוצאות לרכישה, הובלה, סבלות, כלים, מכשירים, מכונות, פיגומים, אחסנה, שמירה,  4.5
ביטוחים, נסיעות, שכר עבודה ,הוצאות כלליות מכל סוג שהוא, הוצאות סוציאליות, רווחי 

 הקבלן וכו'.
 

על הקבלן כל העלויות הקשורות בהכנת חישובים ותכניות בצוע של העמודים ויסודות יחולו  4.6
 ויכללו בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.

 
הגשת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור, ציפויים, צביעה,  סימון,  4.7

שילוט, אחריות, בדיקות של מת"י, בדיקות חברת החשמל, וכל ההוצאות הכרוכות בהן וכל 
 המפורט. 

 
ושירטוטים בעותקים  DWG'PDF קבצים בפורמטלאחר ביצוע, כולל תכניות עדות ממוחשבות 4.8

, שיוכנו ע"י המודד המוסמך של הקבלן ובאישורו כולל דפי מדידה, סימון מרחקים, קשיחים 
 עמקים וכו', בצרוף לחשבונות שיוגשו על ידו.

 
דשים חו 12 -אחריות מלאה לכל המתקנים והעבודות לתקופה כמצוין בחוזה אך לא פחות מ 4.9

 רצופים מיום הקבלה/מסירה סופית של המתקנים.
 

: כל הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית תערך עם סיום העבודות ומסירתן. מדידות  4.10
 הקבלן יעמיד לרשות המפקח, על חשבונו, כל עזרה שתדרש לו בביצוע המדידות.

 
 ור פחת וכו'.כל הכמויות ימדדו "נטו", מותקן באתר, ללא תוספות עב  4.11

 
מחיר השוחות כולל כל עבודות החפירה והחציבה, היציקות, העוגנים, המדרגות בקיר,  4.12

ההתאמות הסופיות לגבהים הנדרשים כולל שיפועים, מילוי חוזר, מסגרות, טבעות המתכת, 
 כנדרש.–לפחות( שילוט מוטבע, לוגו וכו'  t12.5הזיון, ריפוד, חול, ניקוז מכסים הנדרש )

134.  
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 בדיקת המתקן   4.16

בדיקת המתקן תבוצע על חשבון הקבלן. גם אם המתקן יבוצע בשלבים הבדיקות יבוצעו בנפרד 
 לכל שלב ושלב.

 בדיקות ואישורים של בודק מוסמך לכל  מערכת החשמל והלוחות תבוצענה  על חשבון הקבלן.      4.17
 
 מערכת כריזת חרום  5.0

 כללי .1

 ה להגדיר ולאפיין את הצרכים הספציפיים הנדרשים ממערכת להגברת הקול מטרת מפרט ז א.      

    ת למטרות כריזת חרום.  המערכת תהיה משולבת עם מערכת גילוי אש כנדרש ע"י שרותי הכבאו           

 ויועץ הבטיחות            

 המערכת צריכה לענות על הנושאים הבאים: ב.

 יבית בזמן חירום.כריזה כללית וסלקט  -          

 השמעת הודעות שוטפות.  -           

 כל רכיבי המערכת יהיו באיכות ואיפיון טכני שיאפשרו השמעת מוסיקת רקע   - 

 באיכות טובה.      

 בכל השטחים הציבוריים יותקנו רמקולים מותאמים לתנאים הסביבתיים.              . ג

יזת חירום למערכות הקול של אחרים במידה המערכת תכלול אפשרות התפרצות כר ד.  
 והן מופעלות באותה עת. 

 הרמקולים החיצוניים יהיו מדגם שופר מוגנים מים.  .  ה

       
 דרישות פונקציונליות .2

       
 המערכת תיתן כיסוי מלא להודעות כריזה, באיכות, בעוצמה וברמת מובנות גבוהה  .א
ים הבנינים והן למרשי הכדורגל מכוונת ומותאמת לכל איזור, הן לשטחי פנ .ב

 והטריבונות.           

כריזת חרום והודעות יתאפשרו מעמדות כריזה שיותקנו במזכירות ועמדת הכבאים.  ב.  
מעמדות אלו ניתן יהיה להכריז באופן סלקטיבי לכל אזור, לקבוצת אזורים יחד או 

 כללית.          

 די כמתוכנן.ציוד ההגברה המרכזי יותקן בחדר יעו ג.  

ז"ח וכגיבוי יהיה למערכת מקור מתח עצמאי של  230Vהמערכת תוזן במתח הרשת  ד. 
ברים אלו יסופקו ע"י קבלן המערכת עם מטען מתאים ויותקנו מצ ז"י. V24מצברי 

 בתוך מס ציוד.

דקות בעומס מלא )כריזת   20מערך מצברי החרום יספק את צריכת המערכת למשך  ה. 
              ורים באותה עת(.                                                  חרום לכל האז

כל הציוד יתאים להזנה ישירה ממתח המצברים ו/או באמצעות מערכות ממירים  ו.  
 ממתח הרשת.

המערכת תאפשר בכל מקרה הוספה עתידית של עמדות כריזה כנ"ל ככל שתידרשנה,  ז. 
 לא תלות במרחק שבין עמדת הכריזה לציוד המרכזי.עמדות ל 8עד לכמות של 
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למערכת תהיינה כניסות נוספות כגון השמעת מוסיקה, השמעת הודעות אוטומטיות  ח. 
 ממערכת גילוי אש וכד'.

עוצמת הרמקולים באזורים השונים תותאם בעת ההתקנה לחללים בהם הם  ט. 
 מותקנים.      

ניתן יהיה להחליף יחידות בעלות תפקוד דומה כל המערכת תהיה מודולרית באופן ש י. 
האחת בשניה וכן שיתאפשר בכל עת להרחיב את המערכת, לערוך שינויים וכד' מבלי 

 להכנס לשינויי מבנה היחידות הפנימיות.

( MONITORINGיא.   למגברי ההספק ולקווי הרמקולים תותקנה יחידות "ניטור" )  
ם וקווי הרמקולים ותתרענה על תקלות בזמן שתבדוקנה ברציפות את תקינות המגברי

 אמתי וכן תדאג לניצול שווה את שני המגברים.           

יב.    כל הציוד והמערכות יהיו מתאימים לעבוד על קוים ארוכים )מאות מטרים( ללא 
 פגיעה באיכות ההודעות. יש לדאוג החתך ואיכות הכבלים יתאימו לכך.      

 של שני צלילים לפחות.       -דעה ישמע במערכת צליל "גונג" יג.    לפני העברת הו
 סטנדרטיים וכל מרכיבי המערכת  19כל המכלולים של הציוד יותקנו במסדי ציוד " .א
המשולבים ביניהם יהיו משל אותו יצרן אשר יהיה בעל שם ומוניטין מוכרים בתחום  .ב

 זה.

 
 מבנה ורכיבי המערכות .3

 יוקצה לצורך זה, בתוך מסד ציוד המערכת המרכזית תותקן בחדר ש  

 ותכלול את הציוד המפורט ובהתאם למפורט בכתב הכמויות : 19סטנדרטי "       

 .19א.  מסד ציוד "

 ב.  מגברי הספק. 

 ג.  מערכות "ניטור" ובדיקה בחוג עצמי למגברים ולקווי רמקולים .           

 "גונג".ד.  ערבל קול כולל מיתוג ומחולל צליל            

 ה.  מערכת מיתוג לאיזורים.           

 ו.  עמדת כריזה.           

 ז.  מערכת מטען ומצברים.           

 ח. לוחות חלוקה לז"ח ולז"י.           

 מסד ציוד 3.1                 

 .    מסד הציוד יהיה בגובה כולל מתאים על מנת לכלול את כל היחידות 1 

 מקום רזרבי להוספת ציוד בעתיד.        25%ת המרכזית ועוד תוספת המפורטות במערכ

המסד יהיה עשוי עם דפנות צדדיות ואחוריות הניתנות לפירוק לצורך טיפול בציוד  .2                  
 ובחיווט הפנימי.      

שויות מ"מ לפחות והדפנות ע 2-2.5.     מסגרת המסד תהיה עשויה פרופיל מתכת בעובי 3      
 מ"מ.       1-1.5פח בעובי 

 .     בדפנות המסד הצדדיות והאחוריות יהיו פתחי אוורור. 4     
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.      למסד תהיה יחידת כניסת מתח מרכזית שתחובר לרשת החשמל דרך מפסק ראשי 5
 ונורית אינדיקציה. יחידה זו תחלק את אספקת המתח ליחידות השונות בתוך המסד.

ת להוסיף במסד מסילות החלקה לתמיכה בציודים השונים ועל מנת  .      תהיה אפשרו6
 לאפשר פירוקם מהחזית בצורה נוחה.

                דרכה החום ייפלט החוצה. 1U.      בין היחידות השונות תותקן יחידת אוורור ברוחב 7      

ימים עשויים חומר .      כל המקומות הרזרביים במסד ייסגרו ע"י פנלים עוורים מתא8      
 וצבע זהים לאלו של שאר מרכיבי הציוד.

.     כל פנלי החזית של כל מרכיבי הציוד יהיו בצבע דומה על מנת לשמור על אחידות  9
 אסתטית של המערכת.

.     לאורך כל חזית המסד יהיו חורי תפיסה לברגים במרחקים קבועים לפי מידות 10   
 U1סת פנלים במידות סטנדרטיות של יחידות על מנת לאפשר תפי EIAסטנדרט 
 (."1U-1.75"קבועות )

 .     בחלקו האחורי של המסד יימצא פתח כניסה ויציאה לכבלים.11    

 .     ברגי החזית של המסד יהיו בעלי ראש גדול ועם דסקיות פלסטיק.12    

 .יפס"(ם בעלי ראש צלב )ברגי "פילהברגים יהיו מצופים כרום ויועדפו ברגי                            

 מגברי הספק         3.2  

 .19.       כל המגברים יהיו דומים וסטנדרטיים ויותאמו להתקנה במסדי ציוד "1      

ל מקבילות עם עדיפות, כול 2 -)מקבילות( רגילות ו 2כניסות  4.       לכל מגבר תהיינה 2 
 קדם המגברים לפי הצורך.

ת הפעלת כניסות העדיפות תנחית את הכניסות הרגילות ותצויין ע"י הדלקת נורי               
 בפנל המגבר.

 .       מידת ההנחתה של הכניסות הרגילות תהיה ניתנת לכיוון בתוך המגבר.4    

.       בעת הפעלת כניסות העדיפות, יופעל מגע חיצוני של ממסר הקיים בתוך המגבר 5
 לים לכריזה וכד'.שיאפשר מיתוג קווי רמקו

 .       לחלופין, ניתן להציע את מערכת המיתוג והכניסות הנ"ל כיחידה נפרדת.6    

 .      הנתונים החשמליים של המגבר יהי כמפורט להלן או טובים יותר:7    

 א.  הספק מוצא: כנדרש בכתב הכמויות                 

 בהספק הנקוב.)±(  2DB 40HZ-16KHZב.  רוחב סרט העברה:                  

 בהספק הנקוב. 1%-ג.  עיוותים הרמוניים: פחות מ                 

 .DB80-ד.  יחס אות לרעש: טוב מ                 

 ה.  ווסתים ופקדים: מתג הפעל/הפסק, נורית ציון פעולה, נורית ציון                  

 פות, ווסת עוצמה לכניסות רגילות, ווסת עוצמההפעלת כניסות עדי                      

 לכניסות עדיפות.                      

 אוהם. 4ויציאת  V100או  V50 ,V70ו.  מוצא: קווי מתח קבוע              

 ז"י עם העברה אוטומטית.   V24 -ז"ח ו  V230ז.  מתח פעולה:                            
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 לקבלת הספק מלא במוצא.ODB לות עכבת גבוהה ורגישות ח. כניסות: מאוזנות בע 

.    ויסות העוצמה במגבר יעשה ע"י מברג בלבד למניעת משחק בוסתים ע"י   אנשים   8
 בלתי מוסמכים לכך.

.    המגברים יכללו מאווררי קירור אינטגרליים עם התראת תקלה במאווררים או 9
 הצטברות אבק שעשויה להשבית את פעולתו.

 מערכות "ניטור" )בדיקה( למגברים  3.3           
 מכיוון שהמערכת מיועדת כיעד עיקרי לשמש לכריזת חרום, יש לצייד את המגברים  .1

במערך בדיקת תקינות עצמי שיתריע על תקלות כל שהן, הן במגברים עצמם והן   
 בקווים.

 דיקה אשר יוודא לכל מגבר יותקן )ע"י יחידה פנימית או ע"י יחידה חיצונית( מעגל ב  .1

את פעולתו התקינה של המגבר ע"י שידור אות בתדר על קולי בכניסת המגבר   
(KHZ20  .דגימתו במוצא והשוואתו לרמה קבועה מכוונת מראש ,)ויותר 

 מעגל זה יוכל להתחבר גם לאינדיקציות שתוזנה מסופי קווי  הרמקולים, לבדיקת    . 3     

 .רציפות הקווים              

במקרה של תקלה במגבר יופעל זמזם התראה ותידלק נורית לציון המגבר בו הופיעה  .4           
התקלה ובמקביל יופעל מגע יבש אשר בעזרתו תתאפשר העברת ההתראה לשולחן 

 הבקרה ו/או מערכת הבקרה המרכזית.

ת פעולת לזמזם ההתראה יהיה לחיץ השתקת זמזם אשר לחיצה עליו תשתיק א  .5          
 שעות )ניתן לכיוון מראש(. 6הזמזם למשך 

 מערכת ה"ניטור" המוצעת תהיה חלק אינטגרלי מקורי של המגברים המוצעים. .6   

 מערכות מיתוג לאזורי כריזה 3.4   

יחידות המיתוג לאזורים תהיינה מורכבות ממודלים סטנדרטיים מתאימים  .1 
 למערכת המותקנת

נים לשליפה בקלות לצורך שרות וטיפול ללא צורך בניתוק מודלים אלו יהיו נית .2 
 הלחמות וחיבורים קבועים, אלא ע"י ניתוק מחבר רב מגעי מתאים.

 כל יחידה תכלול  ממסרים למיתוג קווי הרמקולים. .3      

כל ממסר ניתן יהיה להפעלה הן ממתג הפעלה בחזית הפנל והן מעמדת הכריזה  .4
 באמצעות הפעלה מרחוק.

לצורך ההפעלה מרחוק יותקן לכל ממסר כנ"ל מעגל "דחיפה" על מנת לאפשר  .5 
 הפעלתו בצריכת זרם מינימלית, למניעת הצורך בהעברת זרמים על קווי הפיקוד.

 היחידה תכלול נורית ציון הפעלה לכל ממסר וממסר. .6 

 לכל ממסר, בנוסף למגעי המיתוג לקו הרמקולים, יהיה מגע נפרד חיצוני,  .7 

 להפעלה במידת הצורך של מערכות מיתוג או ממסרי עקיפה באזור עצמו.            

 המערכת תכלול גם מנגנון פריצה למערכות קול אחרות למקרה של כריזת חרום. .8   

 

 ערבל קול   3.5 
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או  19ערבל הקול למערכת יותקן ביחידות המתאימות למסדי ציוד סטנדרטיים " .1 
 ל המגבר הראשי.כמודולים מקוריים ש

ערבל הקול יורכב ממודלים סטנדרטיים לביצוע הפונקציות השונות לפי הצורך  .2
 שיותקנו כיחידות הניתנות לשליפה מן החזית.

עמדות כריזה שונות עם אפשרות  4ערבל הקול יכלול כניסות מתאימות לחיבור עד  .3
, כניסה למערכת גמישה לקביעה ושינוי של סידורי העדיפות בין העמדות השונות

השמעת הודעות מוקלטות מראש, כניסה למערכת השמעת מוזיקת רקע וכניסה 
 "טיונר". -לרדיו 

ערבל הקול יכלול יחידת מודול להשמעת צליל "גונג" אלקטרוני לפני                     .4
 הכריזה.

 עמדות כריזה 3.6               

  בי לעבודה ממושכת ורצופה.     עמדות הכריזה תהיינה מסוג מעולה ומסי .1

 העמדות תותאמנה להתקנה/העמדה על שולחן באופן עצמאי. .2 

העמדות שבחדר המזכירות ו/או בחדר אחר תאפשרנה כריזה למספר האזורים  .3       
כמפורט בכתב הכמויות. מכל עמדה ניתן יהיה לכרוז לכל אזור בנפרד, לכולם יחד 

 ם לפי הצורך.או לכל הרכב שהוא של אזורי

העמדות תהיינה דיגיטליות וההפעלה לכל האזורים או לכל הרכב אזורים כנ"ל,  .4 
תתבצע באמצעות זוג חוטים אחד בלבד בתוספת זוג חוטים לאספקת מתח וזוג 

 חוטים מסוכך להעברת אותות הדיבור.

בין העמדות תכלולנה מערכות מיתוג מתוחכמות שתאפשרנה קביעת עדיפויות  .5       
 העמדות במתכונת של עדיפות לכורז ראשון. 

בכל אחת להבטחת רמת עוצמה אחידה ללא  C.G.Aהעמדות תכלולנה מעגלי  .6       
 תלות בעוצמת קולו של הכורז ונורית ציון למצב תפוס ע"י עמדה אחרת.

 הנתונים החשמליים של עמדות הכריזה יהיו כמפורט להלן: .7 

 .V24מתח עבודה: א.                     

 אוהם מאוזנת ע"י שנאי. 600עכבת  ODBב.  רמת מוצא:                    

 .1% -ג.  עיוותים הרמוניים: פחות מ                   

 . DB56-ד.  יחס אות לרעש: טוב מ                   

 .DB76רגישות  ה.  מיקרופון: טיפוס דינמי בעל עקומה חד כיוונית עם                   

 המיקרופון שיותקן על גבי העמדה יהיה מטיפוס מסיבי עם מחבר                          

ס"מ     50 -שיאפשר חיבור מהיר לגוף העמדה וצואר גמיש ועמיד באורך של כ  
 לפחות.

 העמדות תותקנה בזיווד דקורטיבי מותאם להנחה על שולחן או לתליה  .8            

 על קיר כפי שיבחר ע"י המזמין.                              

 

   רמקולים ווסתי עוצמה      3.7  
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ל האזורים שסוגים עיקריים של רמקולים על פי הצרכים והנתונים      2במערכת יותקנו                      
 השונים שיש לכסות מבחינה אקוסטית, כמפורט להלן:

 תיבות, או בתיקרות אקוסטיות.ב 8א.  רמקולי "          

 ב.  רמקולי שופר קול.           

 "8רמקולי ".     1      

 מאיכות מעולה. 8הרמקולים יהיו בקוטר " א.           

( על מנת לשפר ביצועיהם DOUBLE CONEהרמקולים יהיו בעלי משפך כפול ) ב. 
 בתחום התדרים הגבוהים.

 ים יהיו כמפורט להלן:הנתונים החשמליים של הרמקול ג.
  :הספקW15 S.M.R  45573לפי תקן  DIN. 
  :אוהם )בהתאמה לשנאי הקו(. 4-8עכבת סליל 
  :10%תדר תהודה עצמית   )±(HZ85. 
  :60-20,000רוחב סרט העברהHZ. 
  :נצילותDB90  בהספקW1  מטר. 1במרחק 
 260 .גרם לפחות 

וסטיות מתאימות לנתוני הרמקולים שבתקרות הביניים יותקנו בתיבות עץ אק ד.
 היצרן אטומים בפני אבק עם מעטה בד להגנה בחזית.

במקומות בהם תיבות הרמקולים מותקנות גלויות, תכלול תיבת העץ "גריל"  ה.      
 מתכת בחזית למניעת פגיעה "וונדלית".

מ"מ לפחות ומצופות במעטה פורניר או  12התיבות תהיינה עשויות מעץ בעובי  ו.
C.V.P מירה על העץ ולמתן חוזק מתאים. לא תתקבלנה תיבות עם מעטה צבע לש

 בלבד.                 

 דרגות עוצמה לפחות  4-5לכל רמקול יוצמד באופן קשיח שנאי קו בעל  ז. 

 וואט(. 0.5,1,2,3,6)            

 וולט ולעכבת סליל הרמקול. 100השנאי יותאם לקו מתח קבוע  ח. 

 2% -לפחות באחוז עיוותים נמוך מ 30-18,000Hzשל השנאי יהי  רוחב סרט העברה ט. 
 ובהפסדי הספק מזעריים.

 ATLASגרמניה או  - WESTRAמתוצרת חברת  KF-200הרמקולים כדוגמת  י. 
C10A. 

 רמקולי שופר .2          

 בחניונים ובמקומות רועשים רמקולי שופר רבי עוצמה ובעלי נצילות גבוהה. א. 
 י קול אלו יהיו עשויים חומרים עמידים להתקנה חיצונית בכל תנאי שופר  ב. 

 מזג אויר.                     

 הרמקולים יהיו בעלי רמת מובנות גבוהה ביותר. ג.                     

ם אפשרות דרגות עוצמה ע 5ד.       כל רמקול יכלול כחלק אינטגרלי פנימי, שנאי קו בעל               
 חה לשנות מבחוץ, באמצעות מברג, את דרגת העוצמה הרצויה של השנאי.נו

 להלן הנתונים הטכניים הנדרשים של רמקולי השופר:  ה.           

 30מ' על ציר הרמקול בהספק כניסה של  1במרחק  DB132*  רגישות אקוסטית: 
 וואט.
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 וואט.  7.5, 15, 30דרגות לפחות  5וולט עם  100*  כניסה: מותאמת לקו 

 )כולל שנאי הקו(.280-12,500HZ *  רוחב סרט העברה:           

 .°130-, אנכי°150-*   פיזור אקוסטי: אופקי                 

 זרוע S.B.A*   מבנה: משפך חיצוני עשוי אלומינים משפך פנימי עשוי                  

 ו חלד.מתקון וברגי חיזוק עשויים פלדת א                     

 עם אפשרות הטייה בשני צירים. U*  אביזרי תליה: זרוע                  

 (.-) C55   )+(-  °C20°*  התאמה לטמפרטורת סביבה:                  

 דרישות כלליות לחיווט והתקנה 3.8    

 כללי    

המערכת תותקן על פי סטנדרטים כמקובל בציוד שמע מקצועי כדי להבטיח  .1
יצועים מעולים מבחינת איכות שמע, נצילות וכיסוי אקוסטי ופעולה אמינה ב

 ורצופה ללא תקלות.

המערכת תימסר לידי המזמין כמתקן מושלם. בעת הגשת ההצעה יש להתחשב בכל  .2
הצרכים שעשויים להתעורר בשטח ולקחת בחשבון את כל מרכיבי חומרי העזר 

 כת תושלם ותתפקד כנדרש.והאביזרים שעשויים להידרש על מנת שהמער

המערכת תפעל במשולב מערכת גילוי אש/עשן כנדרש ע"י שרותי הכבאות ויועץ  . 3
 הבטיחות.

 חיווט   3.81                          

כל החיווט לרמקולים ייעשה בכבלים תקניים בעלי חתך מתאים על פי דרישות  .1
יעשה ע"פ התקנים המקובלים הציוד ולפי התקנים. החיווט בכבלים רב גידיים י

 מבחינת אופן החיבור וסדר חיבור הגידים או הזוגות.

( למניעה הפרעות   TWISTEDהכבלים יהיו בעלי זוגות מלופפים על גבי עצמם )  .2 
 הדדיות עם מערכות אחרות.

כל הכבלים יסומנו בקצותיהם באמצעות דגלוני שילוט מתאימים עשויים פלסטיק  .3
 באופן בלתי ניתן למחיקה ייעודו של הכבל.עליהם ייכתב 

 קווי הרמקולים יותקנו בתוך צנרת מתאימה. .4

כל הכבלים ינותבו דרך לוחות חיבורים שיותקנו בשטח במקומות שיאושרו לצורך  .5 
 זה ע"פ תכנון פרישה שיוגש לאישור המפקח והיועץ לפני תחילת העבודה.

 י חיבורים מטיפוס "קרונה" מסוגלוחות החיבורים יהיו מבוססים על פס .6 

מתנתק בלבד וישולטו באופן בולט ובלתי ניתן להסרה, באמצעות שלטי פלסטיק 
   עם כתובות חרוטות.                                                          

 לוחות החיבורים יותקנו בתוך תיבות מתכת עם דלת חזית ניתנת לנעילה. .7 

 תיבות המתכת הנ"ל תשולטנה כמפורט בפרק התקנה, עם כתובת בנוסח                            

 "לוח חיבורים מערכת כריזה" או דומה.                           

בכל ארון כנ"ל, על גבי הדלת, בנרתיק עם חזית שקופה יוכנס עותק של פירוט  .8
     החיבורים שבארון והקווים המגיעים אליו.          

 התקנה   3.82
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כאמור, כל המערכת עם אביזריה השונים תותקן בהתאם לסטנדרטים גבוהים  .1 
 המקובלים בהתקנת מערכות שמע.

התקנת כל הרמקולים, המתלים ושאר האביזרים לקירות ולעמודים שונים ייעשה  .2
באמצעות אביזרי מתכת מצופים להגנה בפני קורוזיה עם קיבוע מתאים, תוך 

 בחשבון של רזרבות חוזק מעבר לנדרש. לקיחה
כל יחידות הפקוד ואביזרי ההפעלה השונים יושלטו באופן בולט באמצעות חריטה,  .3

ישירות על הפנלים. במקומות בהם לא ניתן לחרוט ישירות על הפנלים ייעשה 
מ"מ או  0.5השילוט בחריטה על גבי פנלים נפרדים עשויים אלומיניום בעובי 

  בתי )סנדוויץ( עם צביעה באופן בולט.פלסטיק רב שכ
.        בצורה זו ישולטו כל הציודים והמכשירים השונים תוך ציון שם של כל מכשיר 4

ומכשיר ומספרו הסידורי במערכת )במידה וקיימים כמה דומים במערכת כדוגמת 
 מגברים וכד'(.

יהם, בכל מקרה לא יתקבל שילוט שייעשה באמצעות מדבקות עם הדפסה על .5
 (.DYMOכיתוב ב"לטרסט" או באמצעות מכונת הטבעה על סרטי פלסטיק )

לפני תחילת ביצוע העבודה ייערך סיור בשטח שלאחריו יגיש הקבלן תוכנית עבודה  .6 
מפורטת ותכנון מפורט של המערכת כולל פרישת ציוד, מיקום רמקולים ומהלך 

 החיווט המוצע.
הציוד והמודולים השונים בהם מתכנן הקבלן  פירוט זה יכלול גם את כל דגמי .7 

להשתמש כולל תכנון מפורט של המערכת כולה, מיקום לוחות חיבורים, סוגי 
 כבלים וכד'.

אישור להתחלה בביצוע העבודה יינתן רק לאחר הכנת הפירוט הנ"ל ואישורו   ע"י  .8
 הגורמים המוסמכים.

 תיעוד ומסירת המערכת 3.83

עותקים כרוכים של תיעוד המערכת שיכלול את  3בודה יגיש הקבלן עם השלמת הע  .1     
 הפרטים הבאים:

 א.  תאור המערכת ועיקרון פעולתה כולל נתונים טכניים.                
 ב.   הוראות הפעלה לצוות במקום.                
 ג.   הוראות אחזקה מונעת ואיתור תקלות בדרג המפעיל בשטח.                
 ד.   נוהל ביצוע ביקורת תקופתית.                
 ה.   תוכניות מכניות וחשמליות של הציודים השונים ושל המערכת כולה כולל           

 סכמה  מלבנית עקרונית.               
ט    ו.    תוכניות עדות של פרישת ציוד, מהלך קווים, לוחות חיבורים,    תכניות חיוו 

 וכד'.
 של פרטי הציוד  MANNALS SERVICEפרוספקטים טכניים מפורטים כולל     ז.  

 השונים.        

 הסימנים השונים על גבי התכניות יהיו זהים לסימונים שיופיעו על גבי   .2        

 הציודים השונים והכבלים המותקנים בשטח.                

  טים של הציודים שמקורם מיצרניםהתיעוד כולו יהיה בעברית למעט הפרוספק  .3 
 בחו"ל יהיו באנגלית.

 מסירת המערכת      3.84
עם השלמת ביצוע העבודות, יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים בשטח, על מנת  .1

 לבדוק ולוודא שהמערכת פועלת ומתפקדת על פי הדרישות.
צעו על    ידו ויגיעו לאחר סיום הבדיקות הנ"ל, יכין הקבלן דו"ח לבדיקות כפי שבו .2 

 1למזמין וליועץ בצרוף עותק טיוטה ראשונה של תיעוד המערכת כפי שפורט בסעיף 
 בפרק זה.

          במקביל לכך ייקבע מועד לבדיקות קבלה בנוכחות נציגי המזמין והיועץ, במה לכן     .3  
 ציות  ייבדק תפקוד כל המערכות, מובנות הדיבור, הכיסוי האקוסטי ושאר הפונק

 הדרושות.            

בדיקות הקבלה תכלולנה גם בדיקות מכניות/חזותיות, בדיקת השילוט והתאמתו  .4
לצרכים ולתיעוד, אופן וצורת התקנה והתאמתם לתכנון הראשוני, צורת החיבורים 

 והתאמת הציוד למפרטים.
                    באותו מועד או בסמוך לו יוגשו לקבלן דרישות המזמין והיועץ לביצוע   .5

תיקונים ראשוניים במידה ויידרשו במערכת עצמה ובתיעוד, ע"פ הטיוטה  



94 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

הראשונה שהוגשה, וייקבע מועד לתיקון ובדיקה חוזרת של כל הליקויים שנמצאו 
 ולמסירה סופית של המערכת.

 אופני מדידה      3.9

 כללי:  
י העזר הדרושים כל החומרים ואביזראספקה והתקנה של  המחירים כוללים .א

 והמתוארים בכתב בכמויות .
                    

לפני אביזר קצה המתכנן והאדריכל דוגמה של כל המפקח, יש להגיש לאישור    .ב
  הרכישה.

 
   חווט רמקול כריזה 3.91 

ממערכת ההגברה המתוכננת המחיר כולל חווט עם כבלים כמפורט בהתאם לחלוקה   
וכל החיבורים וחומרי  .ל כבלים רב גידיים, מהדקי הסתעפות המרכזית ועד הרמקול, כול

 העזר.
המחיר כולל גם השלמת צנרת תקנית ו/או מגשים כדי להגיע לנקודות כמתוכנן, בהתחשב   

באזורים להם הם שייכים. עבור רמקולים על הקירות המחיר כולל חציבת חריץ והתקנת 
 הצינור תה"ט, תיקון הקיר והשלמת הצבע. 

  
   

  רמקול על הקיר 23.9 
          המחיר כולל אספקה והתקנת רמקול בתיבת עץ דקורטיבית עם גריל כמפורט לעיל.      

 הרמקול יהיה בעל אפיונים טכניים כמפורט.                  
 
 

  רמקול שופר    33.9 
. הרמקולים הרמקול יהיה מסוג כמפורט לעיל ויכלול חיבור הזנה בצינור גמיש מוגן מים  

יותקנו על עמודי תאורה או עמודים קונסטרוקטיביים אחרים לפיכך המחיר יכלול גם כל 
 אביזרי העזר הנדרשים להתקנת הרמקול. 

מספר רמקולים יותקנו על עמודי התאורה הגבוהים של תאורת מגרשי הכדורגל כך   
והתאמות  שידרשו חבקים מתאימים מותאמים לקוטר וגובה ההתקנה לרבות כוונים

 שונות.
 

 מסד הציוד והמגברים     43.9
המגברים וכל הפריטים המורכבים במסד הציוד ימדדו כל פריט לפי המתואר במפרט    

המיוחד והרשום בכתב הכמויות. כל הפריטים יהיו מתוצרת של אותו יצרן ומאותה 
  סידרת דגם.

ם הנדרשים שלא פורטו מסד הציוד ימדד כיחידה קומפלט והמחיר יכלול את הפריטי   
ונמדדו בנפרד לרבות אביזרים חשמליים, מכניים והאלקטרוניים וכן הפנלים השמורים , 

לוחות החיבורים והחשמליים כל החיבורים, העבודות וחומרי העזר שידרשו לאספקת 
מרכז הגברה מושלם. מחיר המסד יהיה סופי קומפלט אחד גם אם ידרשו שני ארונות עבור 

 ש.הציוד הנדר
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 עבודות אבן – 14

ובכפוף לדרישות  14האמור לעיל הוא בכפוף ובנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות הבנייה בפרק כל 

 ותכניות יועץ האבן.

 כללי 14.01

עבודות חיפוי האבן בקירות מזויינים יבוצעו בשיטת החיפוי הרטובה כפי שמפורט בת"י  .1
 .2חלק  2378

ויינים )קירות כובד( יבוצעו בשיטת חיפוי קירות עבודות חיפוי האבן בקירות לא מז .2
 .14מורכבים כפי שמפורט במפרט הכללי פרק 

 על עבודות החיפוי. יום יומי שיהיה אחראי לפיקוחמנהל עבודה הקבלן ימנה  .3

 עבודות הכנה 14.02

לפני תחילת העבודה יש לבצע מדידה של החזיתות המיועדות לחיפוי כדי לבדוק את 

. בדיקת המישוריות תקבע את המישור הסופי של האבן ואת מערכת המישוריות שלהם

 העיגון בתיאום ואישור מנהל הפרויקט.

מ"ר. הדוגמא תכלול את מערכת האיטום  12 -תבוצע דוגמא של כהמפקח במקום שיקבע 

מערכת הבידוד הטרמי ואבן החיפוי. הדוגמא היא לאישור האדריכל ויועץ האבן. כמו כן יש 

ות לבדיקות )ראה בהמשך(. דוגמאות הבדיקה יוכנו בתיאום עם המעבדה להכין דוגמא

 שתבצע אותן.

 

  חפוי אבן  14.03

 החיפוי יהיה על קירות בנויים בקוים ישרים ובקשתות.

 גמר עליון של הקיר אופקי או משופע.

 המחיר כולל: 

 האבן, עיבוד וסיתות לפי פרטים.

 ניסור והתאמת האבן למידות הקיר.

 דבקה וקשירה לפי פרטי קונסטרוקציה.חיבור/ה

 מ"מ ובעומק זהה. 8-10מילוי מישקים בדיס לבן, המישקים ברוחב 

 ים שונים לפי תכנית.תותשילוב אבנים מסוגים שונים ובסי

 

 הזמנת האבן 414.0

 הזמנת האבן היא באחריות הקבלן,  הקבלן יזמין אבנים לרזרבה לפי ראות עיניו ועל חשבונו.

 

 

 

 

 

 בודות פיתוחע - 40
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  .40כל האמור לעיל הוא בכפוף ובנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות הבנייה בפרק 

 ביצוע העבודהאופן      40.01

 העבודה תבוצע באמצעות כלים מכניים ו/או בידיים לפי בחירתו החופשית של הקבלן  

  פקח. אלא אם כן קיימות דרישות מיוחדות בתכניות, במפרט או באם ידרוש זאת המ 

 שימוש בשיטות עבודה שונות עבור חלקי עבודה שונים לא ישפיעו בשום אופן על המחיר  

  שנקבע לאותה עבודה. 

 יישור קרקעית     40.02

 בעומק  קרקעית החפירה טעונה אישורו של המפקח. במקרה והחפירה תוצא לפועל  

 ר ותוספת החומר העולה על הנדרש, יהיה על הקבלן לבצע את המילוי בעומק החפו 

 בכל מקרה על הקבלן יהיה לבצע את  והעבודה שתגרם עקב כך תהיה על חשבון הקבלן.  

 כל העבודות הנוספות על פי הנחיות יועץ הקרקע והמהנדס ללא כל תשלום נוסף. 

 מפולת     40.03

  הקבלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות החפירות במשך כל תקופת עבודתו, במקרה של מפולת 

 יידרש הקבלן לחפור מחדש, וכן לתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה  

 מהמפולת כאמור. 

 דיפון וסימון     40.04

 דיפון וסימון לצידי החפירה לשם תמיכה יבוצעו בחפירות בהתאם לכל כללי הבטיחות.  

 העבודה תבוצע ע"י הקבלן ועל אחריותו ועל חשבונו וללא ערעור מצידו. 

ל הקבלן לקבל להפעיל יועץ בטיחות מטעמו לצורך ליווי הביצוע וקבלת אישורו לכל שלב ע

 ושלב תוך הוצאת דוחות וקבלת הנחיות בהתאם. 

 הנ"ל הינו על חשבון הקבלן ולא תשולם כול תוספת שהיא בגין כך.

 ניקוז, סילוק מים מהחפירות או חלקי מבנה     40.05

 ני מים זורמים בתיאום עם המפקח. על הקבלן להגן על החפירות מפ 

 באם יצטברו מי גשמים, מים משיטפונות או ממקורות אחרים, בחפירות או בחלקי מבנה,  

 יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונו באמצעים היעילים והמהירים ביותר. 

 העברת אדמה ופסולת    40.06

י הוראות בכתב מאת מילוי קיים ממקום למקום לא תיעשה אלא לפ\העברת עודפי חפירה

המפקח, אשר יקבע בכל מקרה ומקרה איזו אדמה או איזה חלק ממנה יש לנצל במקום ואיזה 

 יש להעביר למקומות אחרים, לאן להעבירה ולאיזה מרחק.

 זהירות בעבודה     40.07

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות ע"מ שלא לפגוע או לגרום נזק למבנים ולמתקנים  

 קיימים.

בעבור נקיטת כל אמצעי הזהירות אשר צוינו במפרט ו/או נדרשו ע"י משרד העבודה ו/או ע"י  

הרשויות השונות ו/או לצורך בטיחות בעבודה ו/או ע"י המפקח לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה 

 כלול במחירי היחידה השונים.   

 דיוק החפירה והיישור 40.08
  ס"מ. כל היישורים באיזור הספורט 1ם דיוק החפירה יהיה במשטחים אופקיים ומשופעי              
 יעשו ע"י מפלסת לייזר בעלת גלגלי בלון.              

 
 ריצוף מאבנים משתלבות 40.09
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 הריצוף יבוצע בהתאם למפורט להלן: 40.09.1
 

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

כמתואר לעיל אותו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם שונה מזה שבקטע הנ"ל. 
 עבור פירוק הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם תוספת.

 
ת ליד הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי האבנים החרושתיים )חצאי אבנים לריצוף הקצוו

אלמנטים ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים בהם אין זה מתאפשר, יבצע חיתוך במישור סיבובי. יש 
להקפיד שהאבן הנסורה תהיה שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני ריצוף 

 שונים יהיה בקו ישר ומיקומו יאושר ע"י המפקח.
 גומות.לא יורשה שימוש באבנים שבורות ו/או פ

 
ס"מ ותונחנה על גבי שכבת  7ס"מ או  6האבנים תהיינה מסוג המפורט בתכניות ובכתב הכמויות בעובי 

ס"מ )העירוב יעשה מחוץ לתחום הריצוף( באזורי הרמפות  5חול מעורב הומוגנית עם צמנט בעובי 
 כלול במחיר היחידה. - 20%יוסיף הקבלן צמנט לחול עד הגיעו לשיעור של 

 
מ"מ, הרווח המכסימלי המותר  3מכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה הרווח ה

ס"מ תורשה השלמה בבטון עם  3-מ"מ. במידה והחלק בדרוש להשלמה קטן מ 2בין האבנים הסמוכות 
 לצמנט ובאישור המפקח. הגוון יהיה לפי גוון הריצוף על ידו.  3% - 5%פיגמנט מוסף "באייר" של 

 
ם בריצוף יותאמו למפלס הריצוף. המכסה יהיה עם מסגרת חיצונית מרובעת, ומיצקת ברזל מכסי תאי

 " תוצרת וולפמן תעשיות.66ו/או ריצוף בתוך מכסה כפול כדוגמת "כרמל 
 

פני מ' לאישור תוואי סופי ל 1.0לפני תחילת עבודת הריצוף והנחת אבני הגן יסומן השטח ע"י יתדות כל 
 הביצוע.

 
 עיקור הקרקע

     
 " סימנקס )או שווה ערך(. Sעיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים, פרומטול "

צורת היישום בהתאם להוראות היצרן, האחריות לאי התחדשות של צמחיה תהיה לתקופת של שלוש 
 שנים. עיקור הקרקע יבוצע בשטחי ריצוף ובשטחים נוספים שיסומנו ע"י המפקח על גבי התכניות.

 
לב הקבלן לעובדה שעליו לעקר ולרסס את פני השטח המיועד לריצוף באבן משתלבת מוסבת תשומת 

בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה כלול במחיר היחידה. מועד הריסוס והאופן בו ירוסס השטח יהיו 
 לפי הנחיות המפקח באתר.

 
 סטיות מותרות בביצוע 40.09.02

 
 ן ובהתאם לשיפועים כמפורט .  על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנו1

 בתוכניות.    
 
 מ"מ. 5 -\מ"מ + 10.  הסטיה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על 2
 
 .  מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום 3

 מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב  5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות      
 מ"מ. 1משקלו העצמי, בהשענו על קצוותיו שלא תעלה על      
 
 .  סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן 4

 לעבד ולרצף מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.    
 
 מ"מ.  1.  הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 5
 

 אחריות הקבלן 40.09.03
 
 .  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה 1

 והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות.    
 
 חודש ממתן תעודת גמר.  12.  אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש תהיה 2

 של החלפת אבנים סדוקות ו/או   במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות     
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 סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני משטחים שבהם  3שבורות בפינותיהם במידה העולה על     
 לעיל, וכן ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה  40.2.2היו שקיעות מעבר למוגדר בסעיף     
 במידה ותבצבץ צמחיה בין האבנים, הכל לשביעות רצון המפקח.    
 
 יישום אחריות הקבלן תעשה כדלקמן:  .3

 אחת לשישה חודשים יערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן, בסיור     
 זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות     
 סיור. בכל מקרה,    יום ממועד ה 30התיקונים. התיקונים אשר יסוכם לגביהם יבוצעו תוך     
 דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים אשר יש לתקן.    

 אספלט מדרכות
 ס"מ לפי המפרט הבינמשרדי. 1(. עבודה ברמת דיוק גבוהה  -C140יישום בטמפ' )

 
 מצעים  1040.

 במפרט הכללי. 510322המצע יהיה מסוג א', כנדרש על פי סעיף 
במפרט הכללי, עובי השכבה  510324ת המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף הפיזור והכבישה של שכבו

 יהיה כמצויין בתכניות.
 

. 98%לפחות אולם, בשטחי מדרכות ובשבילים תורשה דרגת צפיפות עד  100%דרגת הצפיפות תהיה 
 במפרט הכללי. 5100.36המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק, ע"פ הוראות סעיף 

 

 ריהוט רחוב  1140.
 כללי           

 .כל אלמנטי המתכת יהיו מגולבנים וצבועים בתנור לפי התקן ובגוון לבחירת אדריכל הנוף           
 

 עבודות מסגרות לגידור   40.8
 

 כ ל ל י 40.8.1

על הקבלן לספק את כל החומרים, העבודה והציוד הדרושים להקמת אלמנט מתכת כפי  
ברגים, פחים, חזוקים, ברגי עוגן, קורות, עמודים, שמתואר להלן: העבודה כוללת את כל ה

פלטות בסיס וראש לעמודים, חבורים, ברגים וכל יתר האביזרים הנדרשים להשלמת אלמנטי 
 המתכת.

 כל החלקים מגולוונים ללא ריתוכים אחרי גילוון.

 הקבלן יכין באתר דוגמאות לכל אלמנטי המתכת, ספסלים, אשפתונים, גדרות, מעקות 

 הדוגמאות ישארו או יפורקו בהוראות המפקח. וכו'.

 הנחיות כלליות לביצוע 40.8.2

כל חלקי המתכת יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכנים לחיבורי שדה על  ידי  א.
במקרים מיוחדים כאשר יש צורך בעבודה מיוחדת מקומית יעשה  תוכים.יברגים או ר

 הריתוך במקום בהנחיית המפקח בלבד.
 כל מקרה שדרוש ריתוך או קידוח חור נוסף בשדה, יש לקבל אישורו של המפקח ב ב.

 במקום. יש להתחשב מראש בהתכווצויות הנגרמות עקב הריתוך.
 על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל החלקים לשם זהויים הקל. ג.

את האלמנטים מותר להרכיב רק אחרי בדיקה על ידי המפקח. המפקח לא יתן את  ד.

 הסכמתו להרכבה של חלקים פגומים.

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין לשם  ה.

מרכזיים. אי דיוקים  –הבטחת מגע מלא ביניהם, ואילו החורים המופיעים בתוכם 

קטנים במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך פצירה. לא תורשה, בשום פנים, 

ם באמצעות מקבים מוחדרים לתוכם תוך הקשה בפטישים, או התאמת החורי

 אמצעים אחרים העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם.

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים משופעים תהיינה בעלות עובי משתנה בהתאם  

 לשיפועים אלה. 
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דומה לאלה שטחי הריתוך לא יכללו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים ב ז.

המעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך 

 אשר לא יענו על הדרישות האלו יתוקנו על ידי עיבוד נוסף.

יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשות  

ת, לכלוך, שמן וכדומה, עד פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפ

 לקבלת שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית על ידי רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם  

הקרובה לגבול העליון של הטווח המומלץ על ידי יצרני האלקטרודות. לפני ביצוע 

הנכון והמדוייק, הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם 

תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות. האלקטרודות 

 והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין.

יש להקפיד על סגר נכון של הריתוך אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל  

פן אשר יאפשר תנודות בלתי הדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באו

מופרעות עקב התכווצותם של התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת 

 של האלמנטים המוכנים. מקומות הריתוך ילוטשו לחלק.

 גלוון  40.8.3

 האלמנטים יגולוונו כך שכל משטחי הפלדה הנראים והסמויים, יצופו אבץ, בעובי           .א
 מיקרון, מימדי המשטח העיקרי )כמוגדר בתקן(, ייקבעו עם המפקח לפני  100              
 פוי הגילוון. חובת הקבלן להציג אישור מכון התקנים לאיכות הגילבון ולעובי הצי              
 מהאלמנטים. 50%-ל              

יתוך לא יבוצע כל טיפול לאחר הגילוון, למעט צביעה כמפורט בהמשך מקומות הר ב.

שאושרו על ידי המפקח בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ )במקומות שנפגע הגילוון( 

 וצביעת האלמנטים בשלבי הגימור.

 עפ"י התקן.  –עובי הציפוי  ג.

הקבלן מתחייב לכך שכל האלמנטים המיועדים לגילוון יהיו מושלמים ומוגמרים  ד.

ח, לפני שישלחו לציפוי בצורה סופית על פי התוכניות ולשביעות רצונו של המפק

באבץ. לאחר הצפוי לא יותר כל תיקון או שינוי במוצר )כגון: ריתוכים משלימים, 

קידוח חורים, השחזות וכו'( מוצר שייפסל על ידי המפקח מסיבות אלה יישלח לגילוון 

 חוזר.

יבוצעו בדיקות עובי וכן בדיקות הידבקות ואחידות כמצויין בתקן, בשיטה שתקבע על  ה.

די המפקח. הבדיקות יתבצעו במפעל הציפוי ויקבלו אישור המפקח, לפני ההובלה י

 לאתר, מוצר שלא יעמוד בבדיקות יגלוון מחדש, על פי הנחיות המפקח.

 

 מפרט שער כדורגל נייד תקני 
 

 פיפא וההתאחדות לכדורגל בישראל.בהתאם לתקן  2.00X5.00מידות השער  .1
 

אובלי מצופה אנודייז למניעת קורוזיה,  100/120רופיל מסגרת עליונה + מסגרת  תחתונה מפ .2
 לחיזוק ומניעת שחיקה של פרופיל השער: 

)בהתאם לדרישות  ההתאחדות  42/2זיווד: זוג מסגרות היקפיות מאלומיניום מפרופיל  .3
לכדורגל(  המסגרות מותקנות בעזרת ברגים בתוך מסילה,  עם אפשרות כיוון, שינוי והחלפה 

 בעת הצורך. 
 זוויות מסילה פנימיות מאלומיניום )לחיבור בין הקורות(  6  .4
 ריתוך אלומיניום מלא בשש פינות לחיזוק ועמידות מירבית.    .5

 
 המסגרת ובסיס השער מפרופיל זהה כמפורט ליציבות ואיכות מירבית. 
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עקב מבנה קורות מעוגל מתאפשרת תזוזת של השער ללא פגיעה במשטחי דשא סינטטי / טבעי )אין 
 פינות חדות(. 

 בפרופיל מסילה ייעודית לתופסני רשת. 
 

 נלווים:
 זוג יתדות עיגון לעיגון כל שער בהתאם להוראות הבטיחות.     .1
 מ"מ צבע לבן ,פוליאטילן לכל שער. 4  5/2/0.8/1.5.   רשתות כדורגל 2
 .   תופסני רשת3
וונת, כולל מנגנון לשינוי גובה " ממתכת מגול3זוג עמודים לכדורעף לכל מגרש )כולל רשת   . 4

 מגולוון וצבוע בתנור.  הרשת( 
 שרוול למגרש כדורעף כולל מכסה ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור.  . 5
 

 
 תקני  קבועמפרט שער כדורגל 

 
 פיפא וההתאחדות לכדורגל בישראל. בהתאם לתקן 7.32/2.44מידות השער  .1
אובלי, מצופה אנודייז למניעת קורוזיה,  100/120השערים עשויים מפרופיל אלומיניום תקני  .2

 .לחיזוק ומניעת שחיקה של פרופיל השער
 .קורות השער שלמות )ללא חיבורים לאורך הקורה( החיבורים מתבצעים בפינות בלבד .3
 .זוויות פנימיות מאלומיניום לחיזוק וחיבור הקורות .4
ים ליפרופילן/פוליאטיאלן. חורלבן , פו מ"מ, צבע  4, 7.5/2.5/2/2רשת כדורגל מקצועית במידה  .5

 (.ס"מ. ייעודית לשער כדורגל קבוע )רשת "סוכה" פוליפרופילן פוליאטילן 12/12
 UV מחזיקי הרשת הינם גמישים לבטיחות מרבית ועמידים לקרינת .6
 .זוג שרוולים )תושבות( בפרופיל תואם לקיבוע השער באדמה .7
, כולל מסילה ייעודית לתפסני רשת )פרופיל מרובע( 80/40מסגרת אחורית עשויה מפרופיל  .8

 .)קליפסים(. המסגרת מתקפלת בעזרת ציר נירוסטה 
מ' צינור ברזל מגולוון, ממוקם מאחורי השער  3-כל עמוד מורכב מ  -זוג עמודי מתיחה  .9

למתיחה עליונה של הרשת. כולל שרוולים )תושבות( לקיבוע באדמה ומותחן. כולל : התקנת 
 ."י בטוןתושבות באדמה וקיבועם ע

התקנה : חפירת בורות , מיקום שרוולים וקיבועם ע"י בטון. הרכבת השער בשרוולים, ריתוך  .10
 .פינות פילוס ואיזון
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 עבודות גינון והשקייה - 41
 

 נטיעות 41.1
 

 כללי  41.1.0
 
 על קבלן המשנה לגינון לעמוד בנאי הסף כפי שהם מפורטים בחוזה ובהזמנה לקבלת ההצעות .א
 ישות הנ"ל, לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח.מי שאינו עונה לדר .ב
 .עבודות הגינוןיהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע של קבלן הגינון מנהל העבודה  .ג
 עלויות המים לצורך הקמת הגינון ועד למסירתו למזמין תחול על הקבלן. .ד
   

 הכשרת השטח לגינון ושתילה  41.1.1
 

וק ס"מ, סיקול אבנים מפני השטח העליונים, סיל 30ריש לעומק יישור גנני ויישור סופי כולל ניקוי, ח
 ס"מ. 20±ברזלים ופסולת ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה, יישור אחיד כולל חפירה או מילוי 

 ס"מ. 5הדיוק הנדרש הוא 
זו  לקראת הנטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות,. עבודה

 ימים לפניה. 5תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 
 התשלום לפי מ"ר.

 
 עיבוד הקרקע  41.1.2

 
 ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל פסולת 20עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 

מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה  ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק -5ואבן גדולה מ
 לפני הזיבול והדישון אך מותר לבצעם במשולב.

 העבודה תשולם בסעיף הכשרת השטח לגינון.
 

 השמדת עשבים  41.1.3
 

 הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה.
 

יר. סוג החומר, צורת שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או יאויידו להדברת עשבי בר, בחומר מדב
עד ההדברה, הריכוז ואופן הביצוע טעון אישור המפקח. מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים, 

 .להשמדה המלאה של העשביה
 

 הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות.
 מחיר הריסוס כלול במחיר הכשרת השטח.

 
 זיבול ודישון  41.1.4

 
יסופק יהיה קומפוסט גבעת עדה או שו"ע, הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני סוג הזבל ש

שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. ההצנעה תבוצע בכל מיכני, מחרשה, מתחחת או בעבודות 
 ידיים. ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוחלט.

 
 רחני במידה שווה על פני השטח.ביחד עם הקומפוסט יפוזרו ויוצנעו עם דשן אשלגני וז

 
 מ"ק לדונם לשטחי שיחים, זיבול לדשאים כמפורט במפרט הדשא.30כמות הזבל תהיה

 ק"ג קומפוסט זבל לכל בור. 50לעצים בוגרים תנתן תוספת של                          
 

 ק"ג אשלגן כלורי. 80ק"ג סופרפוספט +  100לדשא: תנתן תוספת של 
 את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח.על הקבלן לאשר 

 מחיר הזבלים והדישון כלולים במחיר הנטיעות.
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 חריש עמוק  41.1.5
 

ס"מ. לאחר החריש ישודד השטח במשדדה  30כאשר נדרש חריש עמוק תיעשה העבודה רוטר לעומק 
 וייושר בארגז מיישר.

 קרקע.מחיר חריש עמוק כלול בהכשרת ה
 

 בור נטיעה  41.1.6
 

לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר בור, 
שנפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור, 

 .או לחצוב, בור נטיעה בעומק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח
 

אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר שהמפקח 
 בדק את הבור.

 
 מידות הבור יהיו כדלקמן:

 
 ס"מ 80/80/80 -   6צמח ממיכל      מס' 
 ס"מ  60/60/60 -   4צמחים ממיכל  מס' 
 ס"מ 50/50/50 -   3צמח ממיכל      מס' 

 ס"מ 30/30/30 -   2מס' צמח ממיכל      
  

 (41.2.3ראה טבלה א' ) פרק  -פירוט על נפחי המיכלים 
 

 טיב אדמה למילוי בשטח הגן  41.1.7
 

האדמה תהיה אדמה חולית קלה )נקיה ולא מלוחה( מהרובד העליון. כפוף לאישור המזמין ולאחר 

 בדיקות קרקע האדמה.

 בדיקות קרקע לאדמה מקומית

 מחלות ומזיקי קרקע(,יש לבצע בדיקת קרקע. פוריות הקרקע, בה )הרכבה,קביעת סוג הקרקע וטי

 הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך ועל הדגימות 

 וין מיקום המדגם במדויק ועומקו. המובאות למעבדה יצ

עבדה אחרת בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מ

שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב בתעודות 

קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים  דגימות 5ברור וקריא לחלוטין. יש לבצע לפחות 

                    בהמשך.                                                                        

 מיצוי רוויה pHהבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן,זרחן ואשלגן ( ,

                                   (, מחלות ומזיקי קרקע.                                         E.Cמליחות, מוליכות חשמלית )

 .0-30, 30-60, 90-60ומקים לפי דרישה הדגימות יתבצעו במספר ע

שיפו*ר הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע  שבוצעו והמלצות 

 המעבדה, באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.

 לפני הבאת קרקע )אדמת גן ( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט בהמשך.

והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י   הממונה.  הערה:  הבדיקות

 תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע   ישירות לממונה.
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 כללי.   1

 אדמת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלה בהמשך. א.

 י הממונה. ב. אדמת גן מובאת, בהתאם להנחיות שינתנו ע"

הגן לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד   -ג.  אישור התאמת אדמת  

גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי -הקרקע בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת

 הבינמשרדי.

ד.  הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במראה ובמישוש, נקיה מזרעים, פקעות  

שנתית, בלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים ולא -שנתית ורב-לקי שורשים, שורשי עשביה חדוח

 תכיל פסולת כלשהי. 

ה.  אדמה שלא תענה על הדרישות שפורטו לעיל )בדיקות קרקע לאדמה מקומית( ו/או   הדרישות 

המפורטות בטבלה בהמשך ו/או הנחיות הממונה, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 מקום שפך מאושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש, ללא תוספת מחיר. ל

 ו.  האדמה תסופק רק בנוכחות הממונה שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה         

 אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן לפנותה על חשבונו .     

דת גשם או כשהקרקע רטובה  מהשקיה ימים מעת ירי 5גן בתקופה של -ז.  פיזור ויישום אדמת 

 אסור בהחלט!

 

 בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת.     2

 מחלות ומזיקי קרקע(, יש לבצע    פוריות הקרקע, א.  לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה,         

 בדיקת קרקע.               

 הממונה. חל איסור  כתב ע"יגן טעונה אישור מוקדם וב-ב.  כל אספקה לאתר ופיזור אדמת        

 גן -להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהממונה, האישור לאספקת אדמת              

 ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן .               

הבדיקות  תבוצענה במקור האדמה ועל הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם  .ג

ק. בדיקת הקרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או במדוי

מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, 

 כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.

 . ים בהמשךדגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורט 5ד. יש לבצע לפחות          

  הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיזי וכימי , רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן (              

              ,pH( מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית,E.C  .מחלות ומזיקי קרקע ,) 

 מ.ס" 0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה               

 ה.  שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו          

 והמלצות המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.               

                 לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן            .ו

 פורט בהמשך.כמ       

 לא תזכה את      –פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר , אם תהיה  .ז

 הקבלן בכל פיצוי שהוא.               

 הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו.                
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

  הפרמטר הדרישה

כמויות ו/או במפרט הטכני כמפורט בכתב ה

 המיוחד.

 .1 הגדרה של סוג הקרקע

 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על 

ב. שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

50%. 

% )הרכב  -חלוקת )שיעור( המקטעים ב

 מכני( )חול, סילט, חרסית(.

2 . 

 ס"מ. 5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 .10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( 

 4מ"מ עובר נפה  4)מחלקיקים מגודל 

 ומעלה(

3. 

 .4 )חומציות קרקע( pH – 7.8  pHמקסימום 

 .20%א. גיר כללי 

 .8%ב. גיר פעיל 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע 

רק באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

10%.) 

5. 

 2.0 –מירבית  מוליכות חשמלית

 מילימוס/ס"מ.

( )במילימוס /ס"מ E.Cמוליכות חשמלית )

 או דציסימנס/מטר(.

6. 

( )במיוצוי MG / KG -)ב  3NOתכולת חנקן  מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 בתמיסה רוויה(

7 . 

 תכולת זרחן  מ"ג/ק"ג 15מקסימום 

 = מ"ג/ק"ג( MG/KG -)ב

8. 

 יצוי בסידן כלורי(תכולת אשלגן )מ מיליאק/ליטר 10מקסימום 

(MEQ./LITTER מיליאק/ליטר = 

9. 

 תכולת כלורידים גר'/ק"ג 0.3מקסימום 

 (GR/KG)גר'/ק"ג =   

10. 

 .11 ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) SAR=  7.9מקסימום 

 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 MEQ/LITTERבמיליאק. / ליטר = 

12 . 

 

 קרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה.בכל מ 

במידה  והדבר לא מתאפשר נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע איבחון ויזואלי במקום 

להגדרת תכונות שאינן ניתנות לאיבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות, נזז, 

 ו'.תופעות חימצון/חיזור, תצבירי מנגן ברזל וכ

הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י הממונה. תוצאות 

 בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות לממונה.
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

  עובי שכבת הקרקע.    3

ס"מ או בהתאם לתוכניות )לאחר ההנחתה( כאשר מוסיפים קרקע  50עובי שכבת הקרקע יהיה 

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומית.  50לעומק של  עד

ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה זהה  50כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

 או קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

מ"ק  30אמצעות השקיה בהמטרה של לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה ב

 לדונם. כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 המדידה והתמורה לאדמת גן.    4

המדידה במ"ק שיקבע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממונה אשר תמסר במקום  העבודה עם        

 האספקה בצרוף מידות המשאית המספקת.

 בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים,  ולפימ"ק נטו  -המדידה לתשלום סופי       

פי מדידות -גן בעובי שכבת הגן, כפי שנמצא על-מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת

 שיבצע הממונה )ממוצע המדידות( . 

לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד הממונה את גובה השכבה במספר מקומות : לפי שיקול דעתו         

 עדית וייחשב לפי הממוצע. הבל

התמורה כוללת: בדיקות קרקע, אספקה, פיזור, גירוף, הנחתה ויישור גנני סופי וכל הדרוש         

 לביצוע מושלם בהתאם למפורט לעיל.

הערה:  אדמת גן מובאת תאושר ע"י הממונה רק במידה ותעמוד בכל הקרטריונים הנדרשים           

בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה  בטבלה, במידה ויהיה צורך

 והוראות הממונה. יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת.

 ותמסיר  41.1.8
ירה יום עד  למס 90לאחר סיום  כל העבודות ומסירה ראשונית ,יתחזק הקבלן על חשבונו  במשך          

 סופית.
 

 שונה מסירה רא  41.1.8.1
בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית בכתב למזמין העבודה          

ובמצב  -ותחל תקופת האחזקה. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר
נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. במידה והמזמין לא 

בל את השטח בגלל חוסר במרכיב מסויים ו/או אי התאמה לדרישותה, ימשיך הקבלן לתחזק יק
את השטח ללא תשלום , בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד להשלמת הליקויים . רק לאחר 

 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן . 3קבלת אישור בכתב  על תקינות המסירה תחל תקופת 
 ( בפורמט אוטוקד AS MADEלספק למזמין תכניות עדות ) במסירה ראשונית על הקבלן         
 לפחות, הכוללת : דומם , צומח , השקיה ,גודל השטחים  וכדומה, וכל זאת ללא כל  2004         
 תמורה נוספת.         
 חודשי אחזקה אלו . 3 -לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב         
 תקייםכל הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים. לאחר תקופה זו   ת ועליו לכלול את         

 מסירה  סופית.
 האחזקה  תכלול: עישוב שיתבצע ע"י עידורו/ או קילטורו/ או ע"י ריסוס בהרביצידים.         
  עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים , השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה ו/או ע"פ הוראות         

הממונה, יישור ומילוי שקעים ע"י באדמת גן מובאת ומאושרת, גיזום ועיצוב עצים ושיחים 
כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעו 
והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות צמיחת העצים, תקינותה ואחזקה 

 בול ו/או דישון ע"פ  הוראות הממונה.של מערכת הניקוז, זי
ההשקיה. עליו הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת           

שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלות רציניות הכרוכות  12לתקן תוך 
פסיק את זרימת המים עד לתיקון באובדן כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי ו/או לה

התקלה. כל הנזקים שיגרמו יהיו על חשבון הקבלן כולל החלפת חלקי מערכת פגומים  בחדשים, 
 האביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסג מאושרים ע"י הממונה, בעלי תו תקןשכך 

 
 מסירה סופית  41.1.8.2
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

ר ים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה זה יימסחודש 3בגמר כל העבודות והאחזקה )למשך           
השטח מסירה  סופית בכתב למזמין העבודה, והאתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. בעת 

ובמצב נאות וכל שאר העבודות  -המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר
 המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. 

 
 ת בדק ואחריותשנ  41.1.9

הקבלן אחראי לקליטה מלאה והתפתחות תקינה של כל הנטיעות במשך שנה שלמה ממועד 
אישור בכתב של המסירה הראשונה. בתום תקופה זו על הקבלן להחליף את כל השתילים והעצים 

אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם 
וזה. דשאים, שאינם מכסים את מלוא השטח יישתלו מחדש, והשטח יתקבל רק לאחר למפורט בח

 כיסויו המוחלט.
שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים 

ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. החלפת השתילים תבוצע לפני 
 ראשונה וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע.הקבלה ה

 
אחריותו של הקבלן בשנת הבדק הראשונה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת 

 ההשקייה ותיחשב החל מתאריך גמר העבודה, והקבלה הסופית של הנטיעות.
 

עד לקליטתם המלאה, הקבלן ימשיך לטפל בעצים כולל השקיה  -ביחס לעצים בוגרים ולדקלים 
 חודשים(. על עצים שהוחלפו תחול אחריות למשך שנה נוספת. 12אך לא פחות משנה )

 
 כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצים, שלא נקלטו, יתוקנו ע"ח הקבלן.

 
 הקביעה איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידי המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית.

 
שיך הקבלן לטפל ולהשקות את העצים הבוגרים עד לקליטתם גם אחרי הקבלה הסופית ימ

 המלאה, אך לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.
 לאחר שנת הבדק יחלו שנתיים נוספות שבהן תינתן אחריות כמפורט בחוזה.

 
 עבודות השקיה  41.1.10

 
 ת הקרקע א. הצנרת ושרוולי ההשקיה ימדדו לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור. וכוללים את עבודו

 הדרושות ואת כל אביזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע.    
 

 ב. ממטרות ימדדו בנפרד.
 

 ג. ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכנית ובפרטים.
     -להפעלה אוטומטית easy pressתוספת לראש מערכת ע"י משאבה להגברת לחץ כולל מתקן 

 מק"ש. 8-אטמוספרות ל 2הגברה של 
 

 ון הגנה לראש המערכת ימדד בנפרד אלא אם כן צויין אחרת.ד. אר
 

 ה. התחברות לקו הראשי כולל את המפורט בתכניות וימדד בנפרד.
 
 אביזרים בודדים כוללים את אביזרי העזר הדרושים. .ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :משטח דשא טבעי - 42
 כללי 42.1.0
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מנה לקבלת על קבלן המשנה לגינון לעמוד בנאי הסף כפי שהם מפורטים בחוזה ובהז 42.1

 ההצעות
 מי שאינו עונה לדרישות הנ"ל, לא רשאי לבצע בפועל את העבודה בשטח. 42.2
 .עבודות הגינוןיהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע של קבלן הגינון נהל העבודה  42.3
 ועד למסירתו למזמין תחול על הקבלן משטח הדשא הטבעי לויות המים לצורך ע      42.4

 
 העבודות -מבוא ותיאור

 
ודות המפורטות במסמכים המצורפים מתייחסות לביצוע כרי הדשא במגרש המחולק לשני העב

 מגרשי אימון מדשא טבעי לכדורגל .
 

 התכנון מטרתו להקים כרי דשא המאושרים למשחקי ליגה בישראל 
, לפתור את בעיית הניקוז ע"י יצירת מערכות מנקזות לסילוק מהיר של מי הגשמים והובלתם 

 השורשים של הדשא ואל תשתית הניקוז הקיימת בסמוך למגרשים. אל מתחת לבית
 

המשטח העליון של המגרשים , מתוכנן כך שייווצר משטח יציב עליו גדלים במשולב דשאים 
מקבוצת "דשאים חמים מהאזור החם" ודשאים קרים מקבוצת "הדשאים מהאזור הקר".  

ובעיקר בתקופת החורף עונת הכדורגל שילוב זה, יוצר תנאים מעולים למשחק בכל עונות השנה 
 בישראל אשר בה  מתקיימת עיקר פעילות של משחקי הכדורגל.

 
 

 המפרט המופיע כאן מחולק למספר פרקים ומתייחס לביצוע העבודות הבאות:
 

 חפירה, פילוס והידוק. -טיפול בשתית– 1פרק 
 
 

 בניית מערכת הניקוז - 2פרק 
 
 

 לדשאביצוע שכבת בית הגידול  - 3פרק 
 
 

 ביצוע מערכת השקיה - 4פרק 
 
 

 שתילת דשא חם וטיפוחו - 5פרק 
 
 

 שזרוע חורפי. – 6פרק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תנאים כלליים
 

 את משטח הדשא הטבעי המבצעהמשנה הצהרת הקבלן 
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חייב לעמוד בתנאי הסף כפי שהם מופעים במסמכי החוזה וההזמנה לקבלת , המשנה קבלן
 ההצעות .

 כי הינו בעל ידע, ניסיון ומיומנות ברמה ובדרגה כזו המאפשרים לו ר בזאת קבלן המשנה מצהי
 לבצע את העבודה ברמה נאותה ובלוח הזמנים הנדרש לעבודה זו.

מצהיר בזאת, כי הוא בעל רקע מקצועי בהקמת מגרשי כדורגל ברמה גבוהה כולל המשנה קבלן 
 הדשא.  ביצוע מערכות הניקוז, ההשקיה, שכבת בית הגידול ושתילת

מתחייב לבצע את השירותים לשביעות רצונם של המזמין והמפקח על העבודות  המשנה קבלן
 באחריות ואיישוהקבלן הראשי וקבלן הגינון מטעם המזמין, במומחיות ובמקצועיות הדרושים 

 למתן השירותים. שמשותפת
ם לטיב , יצרף הקבלן, המלצות של מזמיני העבודה והתייחסות שלהלמסמכים המצורפים

 ואיכות ביצוע העבודה.
 

 
 אספקת חומרים ע"י מזמין העבודה

 

מזמין העבודה, שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו חלק מהחומרים המופיעים במפרט זה. 
הקבלן יבצע את סעיפי העבודה בלבד ולא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין חומרים  במקרה זה,

 שסופקו ע"י מזמין העבודה.
 

 ל הקרקעמידע כללי ע
 

 המגרשים יימסרו לקבלן הדשא לאחר ביצוע עבודות השתית לגבהים מתוכננים.
עברה טיפול בהתאם להנחיות ודו"ח הקרקע)מצ"ב למסמכי המכרז( שכלל  18הקרקע במגרש 

 חפירה, פינוי פסולת ומזהמים, הידוק דינמי, איטום תעלת המלח וכו'.
נו, את המידע לגבי הקרקע ועם חתימתו על על הקבלן לוודא באמצעים הנראים לו ועל חשבו

ההסכם לביצוע העבודה מצהיר הקבלן שאין לו ולא תהינה לו כל תביעות שהן בגין מידע 
 חסר/לקוי או שינויים שיתגלו בטיב הקרקע.

 
 תיאום הביצוע ואחריות כוללת של הקבלן

 
ומערכת ההשקיה, כל העבודות המוקדמות, בניית מערכת הניקוז, ביצוע שכבות בית הגידול 

 תבוצענה תוך התאמה מלאה ביניהן ובאחריותו הכוללת של הקבלן.
 

הקבלן מצהיר  עם החתימה על ההסכם, כי בדק את אתר העבודה ואת התכנון על כל פרטיו 
 ואין לו כל הסתייגות לגבי התאמת התכנון לאתר ולתפקוד המצופה ממשטח הדשא.

 על האיכות הסופית של העבודות.וכן הקבלן מצהיר כי הוא אחראי בלעדית 
הקבלן יתארגן לצורך ביצוע העבודה, כניסת רכב ועובדים, הכנסה והוצאה של חומרים, אחסון 
חומרים וכלים מכאניים, ארגון העבודה, הכנות שונות לביצוע העבודה, אך ורק תוך תיאום עם 

 מזמין העבודה ולאחר קבלת אישורו המוקדם.
 

מבלי לפגוע בכל התשתיות הקיימות בשטח:גדרות, שערים, מערכות  הקבלן יבצע את עבודותיו
 מים קווי חשמל קווי תקשורת קיימים ועוד.

ע"ע, הונח קו ביוב כחלק  –ללא תשתית ולאחר ביצוע שלב  18ניתן לציין כי רוב השטח במגרש 
 ממערך גלישת החירום של תחנת השאיבה החוצה את המגרש במרכזו. עיקר התשתיות קיימות

 בצמוד לכביש עוקף המלונות כגון חשמל, מים, תקשורת וכו'.
 בנוסף כחלק מהתכנון הוכנה תכנית תאום תשתיות לתכולות המכרז.

 על הקבלן לבצע תיאום על התשתיות הקיימות וקבלת אישורים מהרשויות המתאימות.
 
 
 
 

 חומרים ומדגמים
 

פק לצורך ביצוע העבודה הביצוע כולל המצאת מדגמים של כל החומרים שעל הקבלן לס
. עד שבוע לפני תחילת העבודות באותם עוד לפני הבאתם לאתרלמפקח לשם קבלת אישור, 
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חומרים בכפוף לאישור המפקח, המדגמים ישמרו בידי המפקח לשם השוואה לבדיקות 
 שיבוצעו בחומרים שיובאו לאתר ע"י הקבלן.

דיקות, לקבלת והצגת נתוני האחריות להבאת החומרים, הדוגמאות, לקיחת הדגמים לב
 הבדיקות והמוצרים הנדרשים, תחול על הקבלן, לרבות העלויות הכרוכות בבדיקות אלה.

לפני תחילת העבודות, ימסור הקבלן למפקח את שם המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן את 
 שמו של נציג המעבדה שילווה את הפרויקט. 

להסמכת מעבדות או מעבדת שרות שדה  על המעבדה, להיות מאושרת ע"י הרשות הלאומית
 של משרד החקלאות. 

לקיחת החומרים ו/או הדוגמאות לבדיקה תבוצע  ע"י המפקח או כל מי שיקבע המפקח, לרבות 
נציג מעבדה שייקח את המדגמים. עלות נטילת המדגמים והובלתם למעבדה, תחול גם היא על 

 הקבלן.
 

פי דגם ויצרן המצוין במסמכי החוזה, יסופקו יחד אביזרי ניקוז, השקיה וכל מוצר שסופק על 
עם תעודות נתוני היצרן ואישור על הסוג, הדגם והכמות שהוזמנו ע"י הקבלן לאתר חומרים 

 אשר על פי הבדיקה נדרשת להם תו תקן נדרש אישור היצרן על כך .
 

בו למפקח הזכות הבלעדית בקביעת התאמת או אי התאמת חומרים שווה ערך. בכל מקרה 
יבקש הקבלן לאשר מוצר כשווה ערך תחול עליו האחריות להצגת נתונים המאשרים את שוויון 

 הנתונים הטכני 
 
 

והביצועי/תפקודי . כל בדיקות מעבדה שידרשו לשם הוכחת שוויון ערך ע"י המפקח, יבוצעו על 
 ידי ועל חשבון הקבלן.

 
ומפות מצביות בזמן למפקח  למען הסר ספק כל דחייה בהבאת דוגמאות, אישורים נדרשים

 עלולה לגרום לאיחור בסיום העבודות דבר שעלול להביא לקיזוז התשלומים המגיעים לקבלן.
 

 
 עיתוי הביצוע בשלבים

 
 

כל עבודות המפורטות : חפירה, יישור, ניקוז והכנת שכבות הקרקע, השקיה ושתילת הדשא, 
במסמכי ההסכם וכן לפי הוראותיו  תבוצענה בצורה קפדנית ביותר ולפי סדר השלבים שנקבע

 של המפקח. 
אם הקבלן יחרוג מהסדר שנקבע, ייאלץ לפרק את העבודה שבוצעה על ידו ולספק את 

החומרים מחדש ועל חשבונו. על כן, חובה על הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על סיומו 
 של כל שלב ולוודא קבלת אישור להמשך השלב הבא של העבודה.

 
 וסימוניםמדידות 

 
 

הקבלן יבצע על חשבונו, מדידות של שטח העבודה באמצעות מודד מוסמך שיאושר ע"י המפקח 
המדידות יוגשו על גבי מפה מצבית אשר  המודד יהיה בעל  תעודות מתאימות מטעם המדינה.

 תוגש לאישור המפקח לפני כל שלב בעבודה .
 כל העבודות. המודד שאושר, יבצע את כל עבודות המדידה עד להשלמת 

בשטח העבודה, יבצע הקבלן רשת יתדות לציון מידות בהתאם לתכניות הביצוע בכל שלב 
 משלבי העבודה.

 כל המדידות והסימונים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 המזמין רשאי בכל עת שיחפוץ, להזמין עבודת מודד מטעמו בכדי לאמת את עבודת המודד. 

 



110 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 ים:מדידות יבוצעו בשלבים הבא
 
 (.5X5מדידה של  מצב קיים, לפני תחילת כל העבודות )רשת  .1
 
 (.5X5בסיום עבודות הפילוס והידוק השתית)רשת  .2
 
 בסיום חפירת תעלות הניקוז תימדד השתית שבין התעלות .3

 
 (בדומה לתכנית העבודה המצורפת.5X5)רשת 

 
 בסיום חפירת תעלות הניקוז, ימדדו תחתית תעלות הניקוז  .4

 
 נקודות לאורך כל תעלה. 4הרוחביות ב 

 
 בפני השטח במרכז תעלות הניקוז לאחר שיכוסו בשכבת חצץ הניקוז. .5
 
 (בדומה לתכנית המצורפת.5X5בגמר מילוי שכבת חצץ הביניים )רשת  .6

 
 לאחר הנחת צנרת ההשקיה. .7
 
 מ' 10מ' *  10בגמר פריסת שכבת החול והפילוס הגס בתשבוץ של   .8
 
 
מ' בדומה לתכנית  5מ' *  5שכבת בית הגידול בתשבוץ של בגמר ביצוע העבודה הסופי של  .9

 המצורפת.
 

שבוצעו ע"י מודד מוסמך בקנה  AS MADEהקבלן למפקח מפות סיום העבודה ימסור ב .10
 מפות של  הגבהים, מערכת הניקוז ומערכת ההשקיה ע"ג דיסקט בפורמט 1:250מידה של 

 ".2010"אוטוקאד 
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 עבודות הדשא הטבעי ביצוע
 
 

 ביצוע מפלס השתית– 1פרק 
 
 

מטרת פרק זה, הכנת מפלס השתית עליו מונחות שכבת חצץ הביניים ושכבת בית הגידול של 
הדשא לפי התכנון.הקבלן יסמן באמצעות מודד מוסמך את שטח העבודה ויכין מפה מצבית 

 אשר תהווה בסיס לחישוב העבודות שבוצעו בפועל.

 
 העבודה שלבי ביצוע

 
 פילוס השטח -
 הידוק שתית לפי גבהים מתוכננים.  -
 פילוס לאחר הידוק -

 
 פילוס השתית

 
 מפלס השתית, יבוצע לפי התכנון, ללא כל שיפוע לאורך ולרוחב המגרשים.

 ס"מ. 3 -הסטיות המותרות בין מפלסי השטח המהודק למפלסים המתוכננים לא יעלו על +/
 

 הידוק שתית לפי גבהים מתוכננים
 

לפחות, תוך כדי הידוק והשקיה. הקבלן יזמין על  96%השתית המפולסת, תהודק לצפיפות של 
נקודות לפחות בשטח  10חשבונו את בדיקת הצפיפות במעבדה מאושרת אשר תבצע בדיקה ב 

המגרש ותמסור את ממצאיה למפקח. רק לאחר הגעה בכל שטח המגרש לצפיפות המכסימלית, 
 יאושר המשך העבודות. 

 
 

 פילוס השתית לאחר הידוק
 

במקרה וימצא לאחר הידוק השתית, כי קיימים שינויים במפלס המתוכנן והסטיות בין מפלסי 
 ס"מ. על הקבלן יהיה לבצע פילוס מחדש.  3 -השטח המהודק למפלסים המתוכננים יעלו על +/

 
 

על הקבלן  בסיום הפילוס, תבוצע מדידת השטח ותימסר למפקח לאישור לצורך המשך הביצוע.
 ס"מ מתחת למפלס הדשא. 45להביא את שטח העבודה במפלס של 

 
 

 מערכות הניקוז 2פרק 
 

מטרת פרק זה, בניית מערכות ניקוז להובלת המים העוברים את שכבת הגידול של המגרשים 
אל מחוץ למגרשים באמצעות צינורות הפרושים לרוחב המגרש ובשיפוע ממזרח למערב של 

ין בתוכניות . שם, נאספים הצינורות אל שוחות ביקורת המנקזות את כלל המגרשים כפי שמצו
 שטח המגרשים.
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 שלבי ביצוע
 

 הקבלן יסמן בעזרת מודד מוסמך ועל פי מפת עבודות הניקוז של
 המתכנן את מיקומן המדויק של תעלות הניקוז ואת מיקום שוחות 

 הביקורת הקבלן ידאג לקבל את אישור המקפח לכך. 
 
 )צנרת ניקוז ראשית(. -חפירת תעלת הניקוז של הצנרת המאספת  -
 
 התקנת שוחות ביקורת. -
 
 הנחה צנרת הניקוז המאספת. -
 
 חיבור הצנרת לשוחות הביקורת ומילוי התעלות. -
 
 חפירת תעלות הניקוז הרוחביות המתוכננות ויצירת שיפועים לפי התכנון. -
 
ולכיסוי פני כל שטח  וטכסטיל לדיפון תעלות הניקוזדיפון תעלות הניקוז ופריסת בד גא -

 המגרש.
 
 מילוי קרקעית התעלות בחצץ הניקוז לגובה הנחת צינור הניקוז. -
 
 הנחת צינורות הניקוז בתעלות הניקוז הרוחביות. -
 
 חיבור צינורות הניקוז לשוחות הביקורת. -
 
 שטיפת צינורות הניקוז. -
 
 פריסת חצץ הניקוז. -
 
 חצץ שכבת הביניים.פריסת  -
 

 סימון מרכזי כל תעלות הניקוז לפי התכנית וקבלת אישור המפקח על מיקומן.
סימון מרכזי התעלות המאספות, יבוצע ע"י מודד מוסמך באמצעות צבע או אבקת סיד על גבי 

במרחק   מ' משולי כר הדשא במזרח. 0.75שתית המגרש, לפי התכניות המצורפות במרחק של  כ 
 תוכניות המפורטות(  בין מרכזי התעלות של שני המגרשים המזרחיים.)על פי ה

 ובמרחק )על פי התוכניות המפורטות( בין מרכזי התעלות במגרש הגדול הצפוני.
 רק לאחר קבלת אישור המפקח, ניתן יהיה להתחיל בחפירת/חציבת התעלות.

 
 .חפירת/חציבת תעלות הניקוז המאספות והתקנת שוחות הביקורת

ס"מ  עודפי החפירה יונחו  50התעלה תתבצע ע"י מחפרון, רוחב התעלה לא יעלה על  חפירת
 לצד התעלה.

 
מטר משולי  0.75התעלות, יחפרו במרווח שיהיה בין  המגרשים לפי התכנית במרחק כ 

 .0.70%המגרשים, לפי התכניות המצורפות, בשיפוע של 
 

ס"מ לפחות.  20שוחות הביקורת ב הבורות לתאי הביקורת, יחפרו בקוטר העולה על קוטר 
 ס"מ. 100ס"מ לשוחות בקוטר  120ס"מ וקוטר  65ס"מ לכל השוחות בקוטר  85דהינו קוטר 

 ס"מ. 30ויעלה על עומק התעלה המאספת בכ עומק הבורות לשוחות ייחפר בהתאם לתכנית 
 

ולפלס השוחות יותקנו במקומן על פי התוכנית ובגבהים הנדרשים, את השוחות יש לייצב 
 בעזרת חול נקי ללא אבנים תוך כדי הרטבה והידוק.גובה השוחות הסופי כולל המכסה 

 ס"מ מגובה הסופי של החול. 10יהיה נמוך ב 
 

מ"מ(לאחר קידוח השוחות. אל  200-250)  P.V.Cאל שוחות הניקוז יחוברו צינורות הניקוז 
. יושם דגש על הידוק השוחה תחובר טבעת אטימה מגומי תקנית ולתוכה יחובר הצינור
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ס"מ לפחות . כיסוי הצינור יעשה בחול נקי ללא  20בהרטבה של החול מתחת לצינור בעובי של 
 אבנים 

ס"מ מינימום  כולל הרטבה והידוק מעל החול יש להניח את חומר החפירה עד  20בשכבה של 
 לגובה השתית ע"י הידוק לרמת ההידוק של השתית.

 
 ז הרוחביות.חפירת/חציבת תעלות הניקו

 
התעלות, יחפרו לרוחב המגרש, לפי התכניות המצורפות במרחק לפי התכנית, בשיפוע של 

 )על פי התוכניות המפורטות(.0.75%
חומר חפירת התעלות יפונה מייד אל מחוץ למגרשים באמצעות הכלי החופר או באמצעות עגלה 

השתית אין להניחו באזור שבין נגררת בה יונח חומר החפירה. לא יושאר חומר החפירה על גבי 
 התעלות.

 ס"מ.  3הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן, 
 כל חומר החפירה יפונה מהאתר למקום שפך מאושר על ידי הרשות.

 תחתית תעלות הניקוז, תהודק בעזרת מכבש צר שיאושר ע"י המפקח.
 ות הביקורת לפי התכנית. תעלות הניקוז הרוחביות,  יתחברו לשוח

ס"מ מגובה השתית, )על פי התוכניות המפורטות(  25עומק התעלות הרוחביות המנקזות, יהיה 
 בתוך התעלה. 0.75%ס"מ בקצה השני של המגרש  כך שייווצר שיפוע סופי של  75וכ 

 ס"מ. 40רוחב התעלות לא יעלה על 

 ס"מ.  3-+שיפוע המתוכנן, הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים, בהתאם ל
 

 מדידה
בסיום החפירות, ובעת שהתעלות נקיות מכל חומר מפורר, על הקבלן לקבל אשור המפקח 

 לתקינות החתך והשיפועים על פי מדידה.
מדידה זו, תכלול גם מדידת השטח שבין התעלות כדי לבדוק אם לא נוצרו פגיעות וסטיות 

 ה והפינוי של חומר החפירה.בגובה השתית כתוצאה מעבודת כלי החפיר
 ס"מ מהגובה המתוכנן, על  הקבלן יהיה לבצע פילוס כנ"ל מחדש. 3אם יתגלו סטיות שמעל ל 

לצורך בדיקה זו, יזמין הקבלן על חשבונו מדידה באמצעות מודד מוסמך שתכלול גם את גובה 
 תחתית התעלות.

מהתכנית, יתקן הקבלן את הודיע הקבלן למפקח על סיום עבודתו, ובמדידה יתגלו סטיות 
 הטעון תיקון, ויבצע בדיקה של  מודד חוזרת על חשבונו.

 
 הערה חשובה

עומק התעלות המצוין בפרק זה, הנו עומק תחתית התעלות מגובה השתית ולא עומק מגובה 
 שטח סופי.

 
 חפירה והתקנת הצנרת המובילה למערכת ההשקיה.

 
ס"מ בתוך השתית לצורך פריסת הצינורות  30בשלב זה, תבוצע חפירה לעומק של מינימום  

ס"מ. כמו   20המובילים של מערכת ההשקיה ובדיקת תקינותם רוחב התעלות יהיה מינימום 
 כן, יותקן ויחובר ראש המערכת במקומו לפי המצוין בתוכנית ההשקיה.

 מ"מ. 32הצינורות המובילים, יחוברו לראש המערכת והצינור המוליך אל הממטיר בקוטר 
לאחר ביצוע כל החיבורים, על הקבלן לבצע שטיפת צנרת ההשקיה ומיד לאחר השטיפה על 

 הקבלן לאטום את קצות הצינורות, ולבצע  בדיקה לאיתור נזילות.
 הצינורות, ידופנו לכל היקפם בחול הזהה לחול שכבת הגידול.

 
ביקורת ומילוי הנחת צינורות הניקוז בשוחות המאספות ושוחות הביקורת, חיבורם לשוחות ה

 .התעלות המאספות
מ"מ בהתאם  250ו  200העבודה תכלול, הנחת צינור פי.וי.סי תקן ביוב בעל דופן מלאה בקוטר 

 לתכנית, לחיבור בין השוחות.
מ' משולי  0.75צינור הניקוז העיוור, יונח בין שוחות הביקורת, לפי התכנית, במרחק של כ 

 המגרש.
והחיבור ביניהם, יעשה תוך שימוש בגומיות איטום, הקפדה על  הצינורות, יונחו במרכז התעלה

 שיפוע הצינורות ושמירה על ניקיון מכל שאריות קרקע או אבנים בתוך הצינור.
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שוחות הביקורת, דגם "רומולד" או שווה ערך עשויות יחידה אחת שיותקנו בתוך משטח 
ס"מ לכל ארכן והיקפן  10של כ הדשא, ללא טבעות הגבהה, יונחו במקומם וידופנו בשכבה חול 

 )ראה פרט(.
הצינורות יחוברו לתאי הביקורת תוך איטום מוחלט בין  היקף הצינור לבין השוחה בגומיות 

 איטום או חומר איטום שיאושר ע"י המפקח.
. 

תעלות הניקוז המאספות ימולאו בחומר שנחפר מהתעלות תוך כדי הרטבה והידוק לצפיפות 
 רש להמציא בדיקת צפיפות( עד לגובה מפלס השתיתמקסימאלית )הקבלן נד

 
דיפון תעלות הניקוז ופריסת בד גאוטכסטיל לדיפון תעלות הניקוז ולכיסוי פני כל שטח 

 המגרש.
 

ג"ר למ"ר דוגמת "חב' אדמיר " או  150שלב זה, כולל פרישת בד גיאוטכסטיל לא ארוג  במשקל 
המגרש, שולי הבד, יבלטו מעבר לשפת התעלה  ש"ע לדיפון התעלות הרוחביות ועל כל פני שתית

מ'  לפחות, משני צידי תעלות הניקוז )ראה פרט(. הקבלן, ימסור למפקח, דוגמא ואישור  1ב 
 מטר. בין גליל לגליל, 50יצרן/ספק הבד לנתונים .  יש להשתמש בגלילים שאורכם אינו קטן מ 

   מטר לרוחב.   0.25מ' לפחות לאורך ו  1תהיה חפיפה של 
מטרת הבד המדפן את התעלות, מניעת נדידה של חלקיקי חרסית מהשתית לתוך תעלות 

 הניקוז וסתימת הצינורות המנקזים ואפשרות מעבר מים אל השתית.
מטרת הבד הפרוש על פני כל שתית המגרש, הינה מניעת "שקיעת" חצץ שכבת הביניים בתוך 

 שתית המגרש ואפשרות מעבר מים אל השתית.
 

 לן לקבל אישור לפעולת  פרישת יריעות הגיאוטכסטיל לפני מילוי חצץ הניקוז השטוף. על הקב
 

 מילוי קרקעית התעלות בחצץ הניקוז לגובה הנחת צינור הניקוז
 
 ס"מ  5חצץ ניקוז שטוף, לפי האפיונים הרשומים בהמשך ובגובה  

 מתחתית התעלות החצץ ייפרש על יריעת הבד.
 מ"מ לפי האפיונים הבאים: 6-9ודל חצץ הניקוז השטוף יהיה בג

 חצוץ גרוס )לא חלוקי נחל( עשוי מחומר יציב לאורך זמן .
 

 מ"מ. 12חלקיקים גדולים מ  10%עד 
 מ"מ. 9ל  6בין  65%לפחות 

 מ"מ. 2חלקיקים קטנים מ  10%עד 
 .200עובר נפה  10%עד 

 כל כמות החצץ השטוף הדרושה, תובא לאתר לפני השימוש. 
ת אישור לבדיקת מעבדה למדגם שיילקח ע"י המפקח, ע"ח הקבלן, להתפלגות רק לאחר קבל

 גודל החצץ וניקיונו, ניתן יהיה ליישם את הנחת החצץ. 
 

 :  לא יאושר חצץ המכיל אבק או חרסיות. הערה
 
 

 הנחת צינורות הניקוז בתעלות הניקוז 
פלעד" או ש"ע הצינור הנחת צינור ניקוז שרשורי מנוקב לא עטוף דוגמת "פלקיז" מתוצרת "

ביחד מאפשרים  -הינו בעל מבנה גלי שרשורי המקנה לצינור בצד חוזק מיכני, גמישות רבה 
מ"מ בתעלות  125איסוף מים בצורה מבוקרת ואפקטיבית ביותר הצינור יהיה בקוטר 

 הרוחביות.
לכל אורך הצינורות, יונחו במרכז התעלה באופן ישר ורפוי.  יש להשתמש בצינור שרשורי שלם 

התעלה הנדרש, לא יאושר חיבורים באמצע הקו. רק במקרה ויצרן הצינור לא יוכל לספק צינור 
באורך הנדרש, יוכל הקבלן לקבל את אישורו של המפקח לביצוע חיבורים. במקרה זה, יבוצעו 

 החיבורים במחבר תקני ומקורי בלבד של יצרן הצינור ואישור המפקח.
 וחות הביקורתחיבור צינורות הניקוז לש

 
הצינורות יחוברו לתאי הביקורת תוך איטום מוחלט בין  היקף הצינור לבין השוחה בגומיות 

 איטום או חומר איטום )כדוגמת פוליאוריטן מוקצף ( שיאושר ע"י המפקח.
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 ראה פרט מצורף.

 
 שטיפת צינורות הניקוז.

 
יית צינור המים תהיה בקוטר מ"ק/שעה, פ 20בכל קצה צינור, יוכנס צינור מים בספיקה של כ 

דקות לפחות.  על הקבלן לקבל אישור המפקח לשטיפה,  20מ"מ לפחות, משך השטיפה,  63
 לניקיון הצינורות ושוחות הביקורת ולתקינות הניקוז לפני השלמת פיזור שכבת חצץ הניקוז. 

 
 

 השלמת מילוי התעלה בחצץ הניקוז
 

תעלות הניקוז הרוחביות )ראה חתך(. על הקבלן חצץ הניקוז השטוף, ייפרס עד לגובה שולי 
 לקבל אישור לאופן פרישת שכבת חצץ הניקוז לפני פרישת שכבת חצץ הביניים.

 
הסטייה המרבית המותרת של גובה חצץ הניקוז מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע 

 ס"מ.  3 -המתוכנן, +/
 

 פריסת חצץ שכבת הביניים
 

 מ"מ לפי האפיון הבא: 1-4ה בגודל חצץ שכבת הביניים השטוף, יהי
 חצוץ גרוס )לא חלוקי נחל( עשוי מחומר יציב לאורך זמן .

 מ"מ. 4ל  1בין  90%לפחות  
 .200עובר נפה  0.5%עד  

 כל כמות החצץ השטוף הדרושה, תובא לאתר לפני השימוש. 
ל החצץ רק לאחר קבלת אישור לבדיקת מעבדה שתדגם ע"י המפקח, ע"ח הקבלן להתפלגות גוד

 וניקיונו, ניתן יהיה לעשות שימוש בחצץ. 
 בכל מקרה לא יאושר חצץ המכיל אבק או חרסיות.

 ס"מ. 10החצץ, ייפרש לפי התכנית מעל לכל פני שטח המגרש בגובה 
הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים לשכבת חצץ הביניים, בהתאם לשיפוע 

 ס"מ.  3 -המתוכנן, +/
ף את הכלים המיועדים לפיזור החצץ לפני הכנסתם לשטח העבודה. הכלים, הקבלן ינקה וישטו

 יהיו נקיים מכל שאריות חרסית ושברי אבן, שרידי צמחייה ועשבייה שונה.
החצץ יפוזר באמצעות כלים מתאימים. הכלים יתחילו את עבודות הפיזור והפריסה תוך עלייה 

 ומילוי החללים שבין הערמות.  על ערמות החצץ ודחיפת ופריסת החצץ מראשי הערמות
בכל מקרה, לא תורשה ירידת כלי הפיזור והפריסה מערימות החצץ לשתית, כדי למנוע פגיעה 

 ביריעת הגאוטכסטיל.
בעת פריסת החצץ, תיאסר עליית משאיות על קווי הניקוז. הקבלן ידאג לסימון ברור של 

 התעלות והצנרת לצורך כך.
 

 ניקיון שכבות החצץ
 

טוף המוזכר לגבי "חצץ הניקוז" ו "חצץ שכבת הביניים" צריך להיות נקי לחלוטין החצץ הש
מאבק וחרסיות. לצורך אישורו הסופי ע"י המפקח, יערום הקבלן את החצץ המגיע לאתר 

בערמות. המפקח ידגום את החצץ. כל חצץ, שיכיל חלקיקים דקים, יפונה מהאתר ע"י הקבלן 
 ועל חשבונו.

 קח אינה ניתנת לערעור ע"י הקבלן.פסילת חצץ ע"י המפ
 שכבת בית הגידול  3פרק 

 
ס"מ, ימצאו  שורשי הדשא ה"חם" ושורשי הדשא ה"קר". למעשה בית  35בשכבה זו, שעובייה  

 הגידול, מורכב מתערובת חול, חומר אורגני ממקור טבעי ודשנים.
 

 הרכבו המכאני והכימי של החול שבשכבת בית הגידול יהיה: 
 

 כאני:הרכב מ
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 מ"מ(. 2) 10עובר נפה  100% 

 מ"מ. 1חלקיקים גדולים מ  10%עד 
 מ"מ. 1ל  0.25בין  60%לפחות 

 מ"מ. 0.25ל  0.15חלקיקים בין  25%עד  
 מ"מ. 0.05ל  0.15בין  5%עד 
 מ"מ. 0.002ל  0.05בין  5%עד 

 מ"מ. 0.002קטן מ  3%עד  
 

 ס"מ/שעה 15 –ס"מ/שעה  30 –מוליכות ברוויה 
 

אושר לשימוש, חול שימצאו בו שרידי צמחים חיים העלולים לשבש את הדשא בעשבייה או לא י
 גושי אדמה.

 
 לא יאושר חול המכיל חלקי אבן. - הערה חשובה

 
                                                                                                            ההרכב הכימי של החול                                                                                                          

 גיר. 5%החול, לא יכיל מעל 
 2.0( לא תעלה על E.Cהמוליכות החשמלית של החול )

 
 מקור החול

 אשר תאושר ע"י המפקח. ממחצבה בעלת רישיון כרייה החול המתאים, יובא  
 על המפקח לאשר ניקיון החול מזרעים וחלקי עשבים רעים אחרים.

 
 אספקת החול ודגימתו

 
בדיקות במקור ממנו יבקש  3לפני שיסופק החול, ידגמו ע"י נציגי המעבדה או המפקח, לפחות 

הקבלן להביא את החול. במשך כל תקופת כריית החול, יחזיק הקבלן על חשבונו נציגי המעבדה 
 שתבצע את 

 קות דרוג החול והרכבו הכימי, לאישור כל כמות חול המובאת לאתר.בדי
 
 

ערמות החול שיובאו לאתר, ידגמו ע"י נציגי המעבדה או המפקח, יסומנו ויאושרו לשימוש, רק 
 לאחר קבלת תוצאות בדיקת המעבדה ואישור המפקח.

 
  300אחת לכל  הבדיקות באתר ותדירותן, ייקבעו ע"י המפקח ולא יפחתו בכל מקרה, מבדיקה

 ממ"ק. המפקח יהיה רשאי להזמין באופן ישיר את הבדיקות על חשבון הקבלן. 
 

הקבלן לא יספק לצורך הכנת שכבת בית הגידול, בכל כמות של חול אשר אינה עומדת בדרישות 
 המעבדה והמפקח.

 
 חול שנפסל או עודף, יסולק מהאתר על חשבון הקבלן.

 
 נת לערעור ע"י הקבלן.פסילת חול ע"י המפקח אינה נית

 
 

 הרכבו המכאני והכימי של החומר האורגני שבשכבת בית הגידול יהיה: 
 

 גס מסוג "כלסמן" או ש"ע. הכבול שהינו מרכיב חשוב וחיוני במצע הגידול יאושר-כבול בינוני
 לשימוש ע"י המפקח.

 
 על הכבול לעמוד בדרישות הבאות:

 מ"מ 1-30אורך סיבים:  –
 רטיבות 50%עד  –
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 1.5עד ל  E.Cליכות חשמלית מו –
– pH   6.0עד  4מ 
 0.6%תכולת מינרלים כללית: לפחות  –
 נקי לחלוטין מזרעי צמחים. –
 

אספקת הכבול לאתר, מחייבת הבאת דוגמאות לאישורו המוקדם של המפקח. הדוגמאות 
 יישלחו לבדיקת מעבדה, על חשבון הקבלן.

 
יספרו מספר אריזות הכבול שיסופק לצורך חישוב כמויות החומר האורגני הטבעי שיסופק, 

 ויחושב נפח כל אריזה. 
 קוב לדונם(. 10ליטר כבול דחוס למ"ר ) 10כמות הכבול שתפוזר, 

 לפני הפיזור על הקבלן לפורר לחלוטין את הכבול באמצעות כלי שיאושר ע"י המפקח. 
ד ע"י ס"מ לפחות. גובה השכבה יימד 1הכבול יפוזר במזבלת בשכבה אחידה בגובה של כ 

 המפקח לפני ההצנעה.
 לאחר פיזור הכבול עוד בטרם הצנעתו, יושקה הכבול עד להרטבתו המלאה.

 
על הקבלן לספק לאתר את כל כמות הכבול והדשנים לפני תחילת הפיזור ולקבל את אישור 

המפקח לכמות שסופקה בהתאם לכתב הכמויות ולאחר מכן לאישור טיב הכבול ע"י המעבדה 
 הבודקת.

 
 ר ופריסת שכבת בית הגידולפיזו

 
 שלבי העבודה כוללים:

 פריסת שכבת החול תוך הידוק, השקיה ופילוס גס. 
 פיזור החומר האורגני והדשנים וערבובם עם החול. 
 פריסת רשת מודד צפופה 
 יישור וייצוב סופי של שכבת בית הגידול. 
 

 פריסת שכבת החול תוך הידוק, השקיה ופילוס גס.
 

קה וישטוף את הכלים המיועדים לפיזור החול לפני הכנסתם לשטח העבודה. הכלים, הקבלן ינ
 יהיו נקיים מכל שאריות חרסית, שברי אבן, ושרידי צמחייה ועשבים.

ס"מ. הכלים יתחילו את עבודות   10החול יפוזר באמצעות כלים מתאימים בשכבות בעובי כ 
ת ופריסת החול מראשי הערמות ומילוי הפיזור והפריסה תוך עלייה על ערמות החול ודחיפ

 החללים שבין הערמות. 
בכל מקרה, לא תורשה ירידת כלי הפיזור והפריסה מערימות החול לחצץ או השתית, כדי 

 למנוע הכנסת חומרים כלשהם מהחצץ או השתית לחול.
 

ת בעת פריסת החול, תיאסר עליית משאיות על קווי הניקוז וההשקיה עד לכיסוים המלא בשכב
 ס"מ לפחות.   34חול במינימום גובה של

 הקבלן ידאג לסימון ברור של התעלות והצנרת לצורך כך.
 

ס"מ וכל שכבה תיוצב בהשקיית מים  10יישור וייצוב שכבת החול יעשה כאמור, בשכבות של 
מ"מ וכבישה בעזרת מכבש "בומג" שיאושר ע"י המפקח, בשתי וערב, והכול בהתאם  40של כ 

 פקח.להוראות המ
 

לצורך השקיות הייצוב, ידאג הקבלן לספק, לפרוס ולהפעיל תותח השקיה דוגמת של "נען" או 
 כל תותח השקיה אחר שיאושר ע"י המפקח.

מ'  ויעשה פילוס גס  10מ' *  20לאחר פריסת החול, יפרוס הקבלן רשת מדידה בהצבות של 
העבודה על לחות החול ע"י  במפלסת במעברי שתי וערב ובמעבר היקפי. הקבלן ישמור במהלך

 הרטבתו מעת לעת לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח. 
 

 פיזור החומר האורגני הטבעי והדשנים  וערבובם עם החול
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בגמר עבודות הייצוב והיישור, יפוזרו על השכבה העליונה הכבול הנ"ל והדשנים הבאים לאחר 
 שהובאו למקום דוגמאות וטיבם אושר ע"י המפקח.

 
 דונם. 1ק"ג לכל  50דשן "סופר פוספאט" גרגירי בכמות של א.  

 
 דונם. 1ק"ג לכל  30ברזל, גרגירי, בכמות של  8%ב. דשן "יסודות קורט" המכיל לפחות 

 
ק"ג  50חודשים בכמות של  9-12או ש"ע ל 14-14-14ג. דשן "אוסמוקוט פלוס יסודות קורט" 

 דונם. 1לכל 
 

 אמצעות מדשנת עם גלגלי בלון.הדשנים הנ"ל יפוזרו בשתי וערב ב
 

 ההצנעה
 25ולאחר מכן באמצעות מתחחת, בשתי וערב, לעומק  תחילה במחרשת אתיםההצנעה, תבוצע 

ס"מ לפחות, יש לקבל גוון אחיד של המשטח לכל חתך הקרקע המוזכר. ולא, לחזור לחרוש 
 ולתחח. לשם הסר ספק, עומק השכבה הנ"ל הוא עומק לאחר הידוק.

 ך בשלב הבא, עד לקבלת אישור המפקח לאחידות הערבוב.אין להמשי
 

 תכונות תערובת החול, הכבול והדשנים 
 

לאחר סיום ההצנעה תילקחנה ע"י המפקח דגימות לבדיקת תכונות תערובת החול, הכבול 
 והדשנים. על התערובת לעמוד בדרישות הבאות:

 55% - 35%סה"כ נקבוביות 
 25% - 15%אטמ'(  4נקבוביות קפילארית )ב 

 ס"מ/שעה 15 –ס"מ/שעה  30 –מוליכות ברוויה 
 

 פריסת רשת מודד צפופה
 

 מ' שתכלול סימון גובה השטח הסופי לפי התכנית. 5מ' *  5יש להציב רשת מדידה בהצבות של 
 

 יישור וייצוב סופי של שכבת בית הגידול.
עדין, תוך ילוס , יש לבצע פ98%לאחר השלמת הפילוס ייבדק ההידוק שבוצע לצפיפות של 

י שימוש במפלסת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או "בלק" או ש"ע עד ליישור סופי ומדויק של פנ
 ס"מ. 1 -השטח בדיוק של +/

הקבלן ישמור במהלך העבודה על לחות החול ע"י הרטבתו מעת לעת לפי הצורך ובהתאם 
 להוראות המפקח. 

ס"מ בכל שטח  30לתוכניות ולא פחות מ  עובי השכבה לאחר ייצובה והידוקה יהיה בהתאם
 המגרש.

מ' שתכלול סימון גובה השטח  5מ' *  5לצורך בדיקת הפילוס, תוצב רשת מדידה בהצבות של 
 מערכת השקיה  4פרק הסופי לפי התכנית.

 
 מקור המים

מערכת ההשקיה, תחובר למקור מים המצוי בחדר הצמוד  למבנה של המגרשים. מקור המים, 
 צול( לפחות. 3)  "3בקוטר 

אט'  3החיבור של מערכת ההשקיה למקור המים, יעשה לאחר מדידת לחץ דינאמי דרוש של 
ממ"ק מים/שעה. תוצאות המדידה, ימסרו למפקח. לאחר קבלת אישור  30בספיקה שמעל ל 

 המפקח לנתונים, יוכל הקבלן לגשת להתקנת המערכת הכוללת משאבה להגברת הלחץ.
 

 כללי
ה של המגרשים מבוססת על ממטירי גיחה הממוקמים בהיקף המגרשים  וכן מערכת ההשקי

 בתוך שטח המגרשים ) על פי התוכנית לכל מגרש בנפרד(. 
 סוג הממטירים הינו מדגם "פרוספורט" נירוסטה או שווה ערך

 
 .10כל צנרת המים עשויה פוליאתילן דרג 
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 התקנת צנרת ההשקיה
 עו במהלך ביצוע מערכת הניקוז.החפירה והנחת הצנרת להשקיה, יבוצ

לא יאושר כל ממטיר יחובר לצינורות המובילים ע"י מחברים מתוצרת "פלסאון"  או שווה ערך 
מ'   1מ"מ ובאורך שלוחה של  32, ובאמצעות צינור פוליאתילן בקוטר חיבור באמצעות רוכבים 

 לפחות, מעבר למופיע בתוכנית.
 ה דשא סופי.ס"מ מתחת לגוב 30הצנרת מונחת בגובה 

 בסיום הנחת הצנרת וסגירת הקווים והשלוחות הקבלן ייבצע בדיקה תחת לחץ למשך יממה.
 
 

 התקנת הממטירים
לצורך קביעת מיקום הממטירים, יבצע הקבלן מדידה באמצעות המודד ויסמן את  מיקום 
הממטירים והצינורות בהתאם לתכנית. רק לאחר קבלת אישור המפקח, יקבע הקבלן את 

 יקום הסופי של הממטירים.המ
מפת המדידה הממוחשבת של המודד עם סימון המיקום המדויק של כל צינור וממטיר בשטח 

 המגרש, יימסרו למפקח.
 
 

הרכבת הממטירים, תעשה לאחר ביצוע הייצוב הסופי של שכבת בית הגידול. תחילה, יבצע 
ח לניקיון הקווים, יותקנו הקבלן שטיפת הקווים, כל קו בנפרד. רק לאחר קבלת אישור המפק

 הממטירים. 
 כל מכסי הממטירים, יהיו מאוזנים במדויק בגובה פני הקרקע ומעוגנים היטב.

 ראש המערכת
ראש המערכת, יבוצע לפי הפרט המצורף לתכנית ההשקיה ויכלול מחשב דוגמת "אקווה"  או 

המערכת יותקנו "אגם" )על פי החלטת הרשות( או ש"ע שיפקד על המגופים. המחשב וראש 
 בתוך חדר סגור ונעול שיועד לכך בתוכניות הבינוי.

ה"ניפלים" בראש המערכת יהיו מאונכים לקרקע בדיוק ללא כל סטייה. הניפלים  וכל אביזרי 
 החיבור יהיו מחיבורים מודולריים.

 
י לפ  CR-2-4-64תותקן גם כן בתוך החדר ותהיה מתוצרת "גרונפוס" מדגם  משאבה להגברת לחץ 

 המפרט ולפי כתב הכמויות.
המערכת תכלול פרסוסטטים למתן התראה והגנה על המערכת מפני ירידת לחץ או לחץ גבוה 

 וכאשר אין מים במערכת.
 החיבור החשמלי יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מיקום המחשב והקבלן ידאג לחיבורו הפיזי של 

 פים.המחשב למגו
 

בפרטי ראש המערכת יעשה שימוש ברקורדים ובאביזרים שחיבורם מאפשר פירוק כל אביזר 
מבלי לפרק חלקים אחרים. על הקבלן לוודא ולקבל את אישור המפקח לכך שהראש הותקן 

 באופן המאפשר פירוק קל ונוח של כל אביזר בנפרד.
 וון." שבראש המערכת, תהיה עשויה ברזל מגול3צנרת המים בקוטר 

 כל חלקי המתכת המצויים מתחת לפני הקרקע, יזופתו ויעטפו שרוול מגן.
 

 מערכת ההנבטה
 

מערכת ההנבטה, נועדה להשקות את המגרש בעת שתילת הדשא ה"חם ובעת ביצוע ה"שזרוע 
 החורפי". 

מערכת ההנבטה תושאל ותותקן ע"י הקבלן במסגרת אספקת ושתילת הדשא החם וביצוע 
לאחר שסיים את עבודתו, ידאג הקבלן לקפל ולפנות את מערכת ההנבטה  השזרוע החורפי.

 מהמגרש.
 

וצינורות מחלקים  6מ"מ דרג  63ו 75 90מערכת ההנבטה, תורכב צינורות מובילים בקוטר
 7מ' *  6. הממטירונים המרכיבים את מע' ההנבטה יותקנו  בהצבות של  6מ"מ בדרג  32בקוטר 

 ליטר/שעה. 180ל מ'. ספיקת ממטיר, לא תעלה ע
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מערכת ההנבטה, תחובר בעת הצורך למגופים שבראש מערכת ההשקיה. בקרת ההשקיה 
 למערכת ההנבטה, תבוצע באמצעות המחשב הראשי.

 הצינורות המובילים של מערכת זו, יונחו בשולי המגרש.
הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למערכת ההנבטה בכל מהלך קליטת הדשא והשזרוע החורפי 

 בעת קיפול ופריסת המערכת.ו
 
 

 שתילת הדשא החם וטיפוחו  5פרק 
במגרש, יישתל דשא "חם" מסוג "ברמודה משופרת" מהזן "טיפווי" בשתילת שלוחות וקנה 

שורש. לצורך שלב זה ולצורך השזרוע החורפי, הקבלן יספק וישתמש במערכת ההשקיה 
 הזמנית.

 
 שלבי העבודה

 
 במגרש ותחובר למקור מים. מערכת ההשקיה הזמנית תיפרס 
 
הקבלן יבצע החלקת עקבות העובדים שהניחו את מערכת ההשקיה הזמנית באמצעות  -

מגרפות, סרגלי עץ או כל אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח. עבודות החלקה אלה, ימשכו גם 
 במהלך שתילת הדשא בכל מקרה בו ישאירו השותלים עקבות דריכה בשטח.

 
 דונם. 1ממ"ק שתילים דחוסים לכל  5יטה המכונה "זרייה" ובכמות של השתילה, תבוצע בש 
 

 משתלה אשר ממנה יובאו השתילים,אשר תאושר ע"י המפקח. 
במשתלה המקור, יש לוודא כי אינה מכילה כל זני דשא אחרים, או זרעים של עשבי בר, או 

 חלקי צמח אחרים כגון שלוחות של עשבי בר רב שנתיים.
 

לאתר כשהם, לחים. ירוקים וחופשיים לחלוטין מכל עקבות קרקע וכן  השתילים יובאו
 חופשיים ממזיקים ומחלות לחלוטין. 

 
 הערה חשובה

שבועיים לפני אספקת הדשא, תידרש בדיקת מעבדת האגף להגנת הצומח או כל מעבדה אחרת 
 שתאושר ע"י המפקח, של דוגמת דשא ממשתלת המקור להוכחת ניקיון ממחלות. 

 
 תר הכנסת שתילי דשא שיכילו כסחת דשא. לא תו

שתילי הדשא, ייתלשו באמצעות מדללת סכינים אנכית ויאספו באמצעות שואבת ואקום או 
אוספת מברשות בשעות אחה"צ המאוחרות, במקור ממנו הובאו, ויישתלו למחרת עד לשעה 

 בבוקר. 9.00
 המשטחים ישטפו ויגרסו. 

 .לפני הבאתו לאתרודשא פיקוח על המשתלה בעת גידול היבוצע 
לפני אספקת השתילים, יקבל הקבלן את אישור המפקח בכתב להבאתם לאתר. שתילים 

 שיפסלו באתר, יוחלפו מייד ע"י הקבלן. 
 לא יתקבל כל ערעור על החלטת המפקח.

 
על הקבלן לפזר את השתילים בצורה אחידה, בפיזור ידני, תוך כדי יישור עקבות צעדי 

 ילה, מעת לעת.השותלים/כלי השת
 השתילה תבוצע, רק לאחר ששיטת הפיזור תאושר ע"י המפקח.

 
מייד לאחר פיזור השתילים, יש להפעיל את מערכת ההשקיה הזמנית, בכל אזור שיישתל,  

 מ"מ. 8בכמות של 
 

מערכת זו, תופעל מספר פעמים ביום למשך זמנים מוגדרים. שעות פתיחה מדויקות ומשך 
 המפקח. ההפעלה, ייקבעו ע"י

 
 ימים לאחר השתילה, על הקבלן  לפזר על המשטח את  10שבוע עד  -
 

 החומרים הבאים:
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I.  בכמות  18-24-5דשן "סטרטר" מבוקר שחרור שאיננו מצופה, שיאושר ע"י המפקח ביחס

 דונם . 1ק"ג לכל  30של 
 
II. .תכשיר להדברת מזיקים 
 

מ' לפחות(, בעלת גלגלי  3פיזור התכשירים יפוזרו באמצעות מפזרת נדחפת, רוטורית )רוחב 
 בלון שתאושר ע"י המפקח לקבלת פיזור אחיד.

 
במשך כל תקופת קליטת הדשא,  על הקבלן לוודא כי אין נביטה של עשבים או סוגי דשא 

 אחרים.  אם יתגלו עשבים או סוגי דשא אחרים, עליו לדאוג לסלקם בשיטה שיורה המפקח.
 

ך כל תקופת קליטת הדשא, על חשבונו כדי לבקר את על הקבלן להחזיק עובד אחראי במש
 פעולת מערכת ההנבטה.

 
 שבועיים לאחר השתילה, תבוצע ע"י המפקח, בדיקה להערכת טיב ואיכות קליטת השתילים.

שתילים חיים, נפרדים, בעלי שורשים למ"ר.  20שתילה מוצלחת תוגדר כמצב שבו יהיו לפחות  
זור ולשתול דשא, בכל במקרה בו קליטת השתילים המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לח

 תפחת מהאמור לעיל.
 

 טיפוח משטח הדשא החם
עבודה זו, תבוצע ע"י הקבלן ממועד שתילת הדשא ועד קבלת משטח דשא אחיד, צפוף ומכוסה 

לחלוטין בדשא באופן שממבט על לא ניתן להבחין בחלק כלשהו של שכבת בית הגידול, נקי 
 ו עשבי בר.מכל סוג דשא אחר א

 
לצורך ביצוע הטיפול והטיפוח של משטח הדשא החם, יחזיק הקבלן ברשותו את כל הציוד 

 המפורט להלן:
 

 מכסחת רו טורית עם מנגנון שאיבה חזק דוגמת "ווקר" או ש"ע 
 

 מטר לפחות. 3ליטר לפחות, בעל מוט ריסוס ברוחב  100מרסס מכני בעל קיבולת של  
 

 פאות הדשא.חרמש מכני לטיפול ב 
 

 מטר לפחות. 3מדשנת רו טורית עם גלגלי בלון רוחב פיזור  
 

כל הציוד הנ"ל, ימצא כולו בקרבת המגרש והקבלן יאפשר למפקח לבדוק את המצאות 
 ותקינות כל הציוד שברשותו.

 
הטיפול והטיפוח יבוצעו יום יום, ביוזמתו ואחריותו האישית של הקבלן ויכלול השקיה לפי 

פקח, כיסוח ואיסוף אחת ליומיים, דישון, הדברת מחלות ומזיקים, הדברת דשאים הנחית המ
ועשבי בר זרים, שתילות מילואים, ניוד הצנרת הזמנית אחת ליומיים למניעת היווצרות פסים 

קרחים, תיקוני יישור, פירוק המערכת הזמנית וקיפולה וכן כל פעולה שיבקש המפקח את 
 הקבלן לבצע.

 
מצעי העזר יהיו על חשבון הקבלן. על הקבלן לדאוג בזמן השתילה, שכל כל החומרים וא

החומרים הנ"ל, ימצאו במגרש. אספקת ופיזור החומרים הנ"ל והעבודה הכרוכה בכך, יהיו על 
 חשבון הקבלן או שיסופקו לו ע"י המזמין ויכללו בעבודת הטיפול וטיפוח משטח הדשא.

 
בעלות המזמין אלא אם יחליט המזמין להחזירם חומרים שבהם לא נעשה שימוש, יושארו ב

 לקבלן, במקרה של החזרה, יזוכה המזמין לפי המחיר המופיע בהצעת הקבלן.
 

הדברת עשבי בר וזני דשא אחרים, תעשה כל יום תוך הקפדה מרבית על ניקיון משטח הדשא 
 והימנעות מהימצאותם של זני דשא זרים ו/או עשבי בר כלשהם באופן מוחלט.
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אות עשב או זן דשא זר, במשטח הדשא, שיוגדר ע"י המפקח כלא ניתן להדברה ללא פגיעה המצ
 בדשא, תחשב לקבלן כאילו לא ביצע את שתילת הדשא וטיפוחו.

בנוסף על חובתו לחזור ולבצע שתילת דשא חוזרת, יחויב הקבלן בביצוע יישור ושתילה מחדש  
 במידה וייגרם.של השטח כולו וכן פיצוי המזמין בעבור העיקוב 

 
הקבלן מתחייב לטפל באופן מיידי בכל תופעה חריגה מהמצוין בסעיף זה שתתגלה הן על ידו הן 

 ע"י המפקח.
 

עבודות המוזכרות לעיל שיבוצעו ע"י המזמין במקום שיבצעם הקבלן, יחויבו מחשבון הקבלן, 
 אם יוכח שלא בוצעו עקב התרשלות הקבלן

 
 סימון המגרשים

רת מודד מוסמך את קווי המגרש במידות המדויקות שיימסרו לו ע"י המפקח. הקבלן יסמן בעז
הסימון עצמו, יבוצע באמצעות מסמנת צבע ויכלול כל סימון נדרש לפי התקנות כולל בין השאר 

 הרחבות, מרכז המגרש ומיקום השערים.
 
 

 ¨זריעת דשא קר / "שזרוע חורפי  6פרק 
ע ע"י המפקח לפי מצב הדשא החם ומזג האוויר זריעת הדשא ה"קר", תבוצע במועד שיקב

 נוב'.בחודשים  אוק'
 

מזן שיוגדר ע"י המפקח ¨  במגרשים ייזרע דשא חורפי מסוג  זון רב שנתי "פירניאל רייגראס
 מ"ר. 1,000ק"ג לכל  100בכמות של 

ך ק"ג זרעים, מאותו הזן, לצור 200פרט לכמות הזרעים שתזרע במגרש, יספק הקבלן, כמות של 
 השלמות ותיקונים.

לזרעים יש לצרף, תעודת בריאות ממדינת המקור ומבחני בריאות ונביטה ממכון וולקני 
. הקבלן יספק דוגמת 90%המעידים על ניקיון ממחלות ועשבים ועל אחוז נביטה העולה על 

 ק"ג, לצורך בקורת ובדיקות. 3זרעים שתילקח ע"י המפקח במשקל 
 

 מהלך העבודה
 וצעו הפעולות הנדרשות כהכנה לכך לרבות קירקוף/דילול, יישור מגרש וכו'.טרם הזריעה יב

מעברים. המשזרעת שתאושר צריכה  4הזריעה תבוצע בעזרת משזרעת שתאושר ע"י המפקח ב 
ס"מ תוך פגיעה מינימאלית בכר הדשא  1לבצע, הטמנת הזרעים בתוך כר הדשא בעומק של כ 

 החם.
 אות:לאחר הזריעה יבוצעו הפעולות הב

 
 מטר לפחות. 2מעבר על שטח המגרש ברשת ברזל גמישה נגררת ברוחב  -
 
 טון ללא ויבראציות בשתי וערב. 1לפי החלטת המפקח, מעבר מכבש במשקל כ  -
 
 מ"ר. 1,000סמ"ק לכל  350ריסוס בתכשיר "דיינון" במינון של  -
 
 מ"ר. 1,000ק"ג לכל  1ריסוס בתכשיר "ריזולקס" במינון של  -
 
בכמות  4-5-1יזור דשן "סטרטר" מבוקר שחרור שאיננו מצופה, שיאושר ע"י המפקח ביחס פ -

 מ"ר. 1,000ק"ג לכל  20של 
 
 פיזור תכשיר להדברת מזיקים. -
 

התכשירים יפוזרו/ירוססו במועד עליו יורה המפקח, באמצעות מפזרת נדחפת רוטורית בעלת 
 מ' לפחות. 3גלגלי בלון ומרסס מוט ברוחב 

 יבדקו ויאושרו ע"י המפקח לקבלת פיזור אחיד. הכלים
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פריסת מערכת ההשקיה הזמנית בה נעשה שימוש בשתילת הדשא וחיבורה למחשב. מערכת  -
זו, תופעל מספר פעמים ביום למשך זמנים מוגדרים.  שעות פתיחה מדויקות ומשך ההפעלה 

 ייקבעו ע"י המפקח.
 

 ¨פיטיפול וטיפוח משטח הדשא המשולב "קיצי וחור
 

עבודה זו, תבוצע ע"י הקבלן ממועד זריעת הדשא ועד קבלת משטח דשא אחיד, צפוף ומכוסה 
 בדשא לחלוטין, נקי מכל סוג דשא אחר או עשבי בר.

לצורך ביצוע הטיפול והטיפוח, יחזיק הקבלן ברשותו את כל הציוד המפורט בפרק "שתילה 
בת המגרש והקבלן יאפשר למפקח וטיפוח משטח הדשא החם". הציוד הנ"ל, ימצא כולו בקר

 לבדוק את המצאות ותקינות כל הציוד שברשותו.
הטיפול יבוצע יום יום ביוזמתו ואחריותו האישית של הקבלן ויכלול השקיה, כיסוח, דישון, 

הדברת מחלות ומזיקים, הדברת דשאים ועשי בר זרים, זריעות מילואים, תיקוני יישור, פירוק 
 וכן כל פעולה שיבקש המפקח את הקבלן לבצע. המערכת הזמנית וקיפולה

 
 כל החומרים ואמצעי העזר יהיו על חשבון הקבלן.

 
חומרים שבהם לא נעשה שימוש, יושארו בבעלות המזמין אלא אם יחליט המזמין להחזירם 

 לקבלן. במקרה של החזרה, יזוכה המזמין לפי המחיר המופיע בהצעת הקבלן.
 

 ¨ן לפני תום תקופת האחריות "הבדקתקופת האחריות ועבודות הקבל
חודשים מיום קבלת העבודה ע"י המזמין. קבלה זו, תהיה  12תקופת אחריות הקבלן הינה 

 לאחר קבלת משטח דשא צפוף וראוי למשחק.
בסמוך ולפני תום שנה לאחר שתילת הדשא, על הקבלן לבצע את הפעולות ו/או העבודות 

 שיפורטו להלן על חשבונו:
שטח המדושא מחדש. לאחר מדידה ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן ובאישור א.  יישור ה

המפקח. היישור יבוצע באמצעות כל הפעולות שעליהן יחליט המפקח כולל: הידוק בכל הכלים 
"טופדרסר" או באמצעות מפלסות  –שיבחר המפקח, פיזור חול באמצעות מפזרת חול מקצועית 

 והחול יהיו ע"ח הקבלן. ועבודת ידיים. כל הכלים, המדידות
 ב. סילוק לפי הנחיות המפקח של כל זן דשא אחר או עשב זר.

ג. שתילת דשא בקרחות בהן אין התחדשות של דשא חם מסיבה הקשורה לעבודת הקבלן לדעת 
 המפקח. 

 ד. יישור ופילוס ממטירים ותיקון דליפות בראש המערכת.
 

 לו"ז מחייב לביצוע העבודות
 מי עבודהי 40  1-4פרקים 

 יום 70 – 5פרק 
 

 מסירת העבודה
מסירת עבודת כר הדשא, תבוצע לאחר שהושלמו כל העבודות שנדרשו לפי כתב הכמויות, 

 התכניות והמפרט ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. לא תאושר מסירה חלקית.
 מועד מסירת העבודה, ייחשב מועד תחילת שנת האחריות.
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 משטח דשא סינטטי
 

 אור מבוא ותי
העבודות המפורטות במסמכים המצורפים מתייחסות לביצוע משטח דשא סינטטי במגרש אימון 

 בעיר אילת. כדורגל בקריית הספורט

מטרת העבודות הנדרשות לביצוע, היא מתן פתרון לבעיות הניקוז, ליציבות פני הקרקע וליעילות 

 התחזוקה השוטפת.

 בודות פיתוח או חשמל )תאורה( בנייה וכו'. במידה ותבוצענה במקביל לעבודות כר הדשא, ע

על הקבלן, חלה החובה, לתאם את עבודותיו עם שאר המבצעים, תוך הקפדה על הימנעות מגרימת 

 נזקים לעבודות האחרות המבוצעות.

 שהתכנון כולל יצירת שיפועים מנקזים  לסילוק מהיר של מי הגשמים והובלתם אל מחוץ למגר

 המפקח את סוג הדשא שיסופק מאחת החברות המאושרות.הקבלן יידרש לאשר אצל 

סוג הדשא שיסופק יהיה מאחת החברות המאושרות ע"י ההתאחדות לכדורגל/טוטו ו/או מנהלת 

 ועל פי אישור הפיקוח  גומי ירוקתקן על פי המפרט של החברה ועל פי החתך בתוכניות עם ווי הליגה.

 

 ע העבודות הבאות:פרט זה המחולק למספר פרקים מתייחס לביצומ

 פילוס והידוק השתית.– 1פרק 

 מערכת הניקוז ושכבות החצץ. – 2פרק 

 מערכת הצינון. – 3פרק 

 ביצוע משטח הדשא הסינטטי. - 4פרק  

 אחזקת משטח הדשא הסינטטי. - 5פרק  

 תנאים כלליים
 

 את משטח הדשא הסינטטי. המבצעהמשנה הצהרת הקבלן 

 ינו בעל ידע, ניסיון ומיומנות ברמה ובדרגה כזו המאפשרים לו לבצע, מצהיר בזאת, כי ההמשנה קבלן

  את העבודה ברמה נאותה ובלוח הזמנים הנדרש לעבודה זו.

בביצוע מגרשי הקבלן הראשי יצרף להצעתו את המסמכים המעידים על ניסיונו של הקבלן המשנה 

 דשא סינטטי )ניסיון זה חובה(. 

 ניסיון של החברה שתבצע עבורו את התקנת כר הדשא הסינטטי.פירוט הראשי כמו כן יצרף הקבלן 

קבלן המשנה יאושר ע"י היועץ והמפקח על פי הפרמטרים שלהלן ושיוצגו במסמכים בהצעת הקבלן 

 .הראשי

 
מתחייב לבצע את השירותים לשביעות רצונם של המזמין והמפקח על העבודות מטעם המשנה קבלן 

למתן המלאה באחריות  ואיישהראשי  הוא והקבלןדרושים המזמין, במומחיות ובמקצועיות ה

 השירותים.
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מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא בדק והוא מקבל את תכנית עיבוד השתית ואת מערכות הראשי הקבלן 

הניקוז. לפני תחילת ההתקנה יבדוק היצרן/מתקין של המשטח המדושא הסינתטי את השתית ויספק 

המשחקים הסינתטי המוגמר. במקרה אחריות היצרן למשטח "אישור קבלת שתית" כדי לקבל את 

היצרן/מתקין לא יאשר את השתית יהיה על הקבלן לבצע את השתית מחדש לשביעות רצונו המלאה ו

 של היצרן/המתקין.

טי להיות מחובר/מעוגן  לאבני טסינכי על המשטח ה יםיודע הםכי  ריםמצהיוהקבלן המשנה הקבלן 

או מתכת או כל אמצעי שיאושר ע"י המפקח וכי לא יגיש הצעתו למוצר השפה באמצעות סרגלי עץ 

 שאינו מתאים לחיבור שכזה.

הקבלן מצהיר כי הוא יודע כי מזמין העבודה יכול לדרוש ממנו ביצוע עבודות אחזקה כמופיע במפרט 

 והוא יבצען במחיר כמופיע במפרט למשך הזמן כמופיע במפרט.

על פי   FIFAכי יעמוד בכל הדרישות המקצועיות של  ,תת התחייבותעל הקבלן הראשי וקבלן המשנה ל

 .FIFAהנדרש בבדיקות שטח של מעבדה מאושרת על ידי 

שנים לפחות מיום  6על הקבלן הראשי וקבלן המשנה לתת אחריות מלאה על המוצר והתקנתו במשך 

כלול כיסוי של כל שעות שימוש שנתיות לפחות. האחריות ת 2,800-סיום ההתקנה ואישור המפקח ל

 אזורי המגרש מבלי יוצא מן הכלל.

 מסמכים נדרשים

מפרטים טכניים של הראשי יידרש לאשר אצל היועץ והמפקח טרם כניסתו לביצוע העבודה את הקבלן 

 החומרים שבכוונתו לספק )מרבד סינטטי, חומרי מילוי, ממטירים, חצץ, וגאוטכסטיל(.

 אספקת חומרים ע"י מזמין העבודה 

מין העבודה, שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו חלק מהחומרים המופיעים במפרט זה. במקרה מז

זה יבצע הקבלן את סעיפי העבודה בלבד ולא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין חומרים שסופקו ע"י 

 מזמין העבודה.

 מידע כללי על הקרקע

י הקרקע ועם חתימתו על ההסכם על הקבלן לוודא באמצעים הנראים לו ועל חשבונו, את המידע לגב

ם לביצוע העבודה מצהיר הקבלן שאין לו ולא תהינה לו כל תביעות שהן בגין מידע חסר/לקוי או שינויי

 שיתגלו בטיב הקרקע.

 תיאום הביצוע ואחריות כוללת של הקבלן

תאמה כל העבודות המוקדמות, הפילוס, מערכת הניקוז, מערכת הצינון, שכבות החצץ, תבוצענה תוך ה

 מלאה ביניהן ובאחריות הכוללת והמלאה של הקבלן.
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הקבלן מצהיר  עם חתימתו על ההסכם, שבדק את האתר והתכנון על כל פרטיו ואין לו כל הסתייגות 

לגבי התאמת התכנון לאתר ולתפקוד המצופה מהמשטח ושהוא אחראי בלעדית על האיכות הסופית 

 של העבודות.

שימוש דרשים על פי התוכניות של המגרשים והמשטחים יעשה תוך ביצוע הפלסת וקבלת הגבהים הנ

 ר במפלסת לייז

 

   חומרים ומדגמים

הביצוע כולל המצאת מדגמים של כל החומרים שעל הקבלן לספק לצורך ביצוע העבודה למפקח לשם 

 קבלת אישור, עוד לפני הבאתם לאתר. 

השוואה לבדיקות שיבוצעו בחומרים  לאחר מתן אישור המפקח, יישמרו המדגמים בידי המפקח לשם

 שיובאו לאתר ע"י הקבלן.

האחריות להבאת החומרים, הדוגמאות, לקיחת הדגמים לבדיקות, לקבלת והצגת נתוני הבדיקות 

 והמוצרים הנדרשים, תחול על הקבלן, לרבות העלויות הכרוכות בבדיקות אלה.

 מוש במעבדה המאושרת ע"י פיפ"א.לבדיקת מרבד הדשא שיסופק וחומרי המילוי, יעשה הקבלן שי

לפני תחילת העבודות, ימסור הקבלן למפקח את שם המעבדה מאושרת פיפ"א שתבצע את הבדיקות 

 וכן את שמו של נציג המעבדה שילווה את הפרויקט. 

לקיחת החומרים ו/או הדוגמאות לבדיקה תבוצע  ע"י המפקח או כל מי שיקבע המפקח, לרבות נציג 

 המדגמים. עלות נטילת המדגמים והובלתם למעבדה, תחול גם היא על הקבלן. מעבדה שייקח את

אביזרי ניקוז והשקיה, דשא סינטטי, מילוי הדשא וכל מוצר שסופק על פי דגם ויצרן המצוין במסמכי 

החוזה, יסופקו יחד עם תעודות נתוני היצרן ואישור על הסוג, הדגם והכמות שהוזמנו ע"י הקבלן 

 לאתר.

כות הבלעדית בקביעת התאמת/אי התאמת חומרים שווה ערך. בכל מקרה בו יבקש הקבלן למפקח הז

לאשר מוצר כשווה ערך תחול עליו האחריות להצגת נתונים המאשרים את שוויון הנתונים הטכני 

והתפקודי. כל בדיקות מעבדה שידרשו לשם הוכחת שוויון ערך ע"י המפקח, יבוצעו על ידי ועל חשבון 

 הקבלן.

 וי הביצוע בשלביםעית

כל עבודות הפילוס וההידוק, הניקוז, ההשקיה, הכנת שכבות החצץ וביצוע הדשא הסינטטי,  תבוצענה 

 בצורה קפדנית ביותר ולפי סדר השלבים שנקבע במסמכי ההסכם וכן לפי הוראותיו של המפקח. 
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את החומרים מחדש אם הקבלן יחרוג מהסדר שנקבע, ייאלץ לפרק את העבודה שבוצעה על ידו ולספק 

ועל חשבונו. על כן, ידאג הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על סיומו של כל שלב ואישור להתחלת 

 השלב הבא.

 מדידות וסימונים

הקבלן יבצע על חשבונו, מדידות של שטח העבודה באמצעות מודד מוסמך שיאושר ע"י המפקח על 

 .סמך תעודת מודד מוסמך מטעם המדינה שתוצג לפניו

המודד שאושר, יבצע את כל עבודות המדידה עד להשלמת כל העבודות. לא תאושר החלפת מודד 

 במהלך ביצוע העבודות.

בשטח המגרש, יבצע הקבלן רשת יתדות לציון מידות בהתאם לתכניות הביצוע בכל שלב משלבי 

 העבודה.

 כל המדידות והסימונים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 עת שיחפוץ, להזמין עבודת מודד מטעמו כדי לבקר את עבודת המודד.  המזמין רשאי בכל

 מדידות יבוצעו בשלבים הבאים:

 מ' בדומה לתכנית המצורפת. 5מ' *  5בסיום הידוק ופילוס השתית בתשבוץ של 

מ' בדומה לתכנית  5מ' *  5בסיום חפירת תעלות הניקוז תימדד השתית שבין התעלות בתשבוץ של 

 נקודות לאורך כל תעלה. 5ו תחתית תעלות הניקוז ב המצורפת וימדד

 מ' בדומה לתכנית המצורפת. 5מ' *  5בגמר מילוי שכבת החצץ הגס בתשבוץ של 

בדומה מ'  5מ' *  5בגמר מילוי שכבת החצץ הדק, ההידוק והייצוב הסופי של שכבה זו בתשבוץ של 

 .לתכנית המצורפת

 בגמר ביצוע הדשא הסינטטי.

שבוצעו ע"י מודד מוסמך בקנ"מ  AS MADEנ"ל יבצע הקבלן וימסור למפקח מפות פרט למדידות ה

 ".2010של כל הנ"ל ע"ג דיסק בפורמט "אוטוקאד  1:250

 לו"ז מחייב לביצוע העבודות

לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בלוח הזמנים המצוין, יבצע הקבלן את עבודתו ככל הנדרש ולפי 

 ולם תוספת בגין עבודה בשעות החשכה.הצורך, בכל שעות היממה. לא תש

 הגדרות בנושא לוח הזמנים:

 מסירת אתר העבודות לקבלן  –"מועד תחילת העבודה" 

 יום עבודה לא כולל שבתות וחגים. –"יום" 

 ימי שישי, ערבי חג, ימי חול המועד. –"חצי יום" 

 מ"מ גשמים. 3יום בו ירדו מעל ל  –יום גשם 
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 ות הדשאים.ז ביצוע המגרשים ועבודלו"

דרש הקבלן הראשי לשלב את משכי הזמן המפורטים להלן לצורך יבבנית הלו"ז הכללי של הפרויקט י

 משלב קבלת השתית בגובה המתוכנן והמאושר: ביצוע משטחי הדשא

 ימים. 5תוך  –סיום עבודות הפילוס וההידוק–שלב א' 

 ימים. 20תוך  –סיום עבודות הניקוז, ההשקיה  –שלב ב' 

 ימים. 14תוך  –סיום פריסה, פילוס והידוק שכבות החצץ הגס והדק כולל מדידות נדרשות  –' שלב ג

 ימים. 18תוך  –סיום עבודות פריסת הדשא הסינטטי  –שלב ד' 

 ימים בלו"ז הנ"ל הכוונה לימי עבודה כהגדרתו הנ"ל

"ל כמספר ימי הערה : אין לבצע עבודת פריסת הדשא בימי גשם בשלב זה יתווספו ימים ללו"ז הנ

 הגשם שיחולו בתקופה זו".

 מסירת העבודה

מסירת העבודה, תבוצע לאחר שהושלמו כל העבודות שנדרשו לפי כתב הכמויות, התכניות והמפרט 

 ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. לא תאושר מסירה חלקית.

 הסינטטי שלבי הביצוע לדשא                                                      

 פילוס והידוק השתית – 1פרק 

מטרת פרק זה, הכנת מפלס השתית עליו מונחות שכבות החצץ הנושאות לכר הדשא וכר הדשא 

 הסינטטי לפי התכנון.

 שלבי ביצוע

 פילוס השטח

 הידוק שתית לפי גבהים מתוכננים. 

 פילוס לאחר הידוק

 פילוס השתית

 פוע מדרום המגרש לצפונו וללא כל שיפוע לרוחב המגרש.מפלס השתית, יבוצע לפי התכנון, ללא כל שי

 המפלס יובא למפלסים המתוכננים תוך שימוש במפלסת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או ש"ע.

 ס"מ. 2 -הסטיות המותרות בין מפלסי השטח המהודק למפלסים המתוכננים לא יעלו על +/

 הידוק שתית לפי גבהים מתוכננים

לפחות, תוך כדי הידוק והשקיה. הקבלן יזמין על חשבונו  96%דק לצפיפות של השתית המפולסת, תהו

נקודות לפחות בשטח המגרש ותמסור את  10מעבדה מאושרת לבדיקת הצפיפות שתבצע בדיקה ב 

 ממצאיה למפקח. רק לאחר הגעה לצפיפות מכסימלית בכל שטח המגרש, יאושר המשך העבודות. 

 פילוס השתית לאחר הידוק
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קרה ולאחר הידוק השתית, ייווצרו שינויים במפלס המתוכנן והסטיות בין מפלסי השטח בכל מ

 ס"מ.יבוצע פילוס מחדש.  2 -המהודק למפלסים המתוכננים יעלו על +/

 המפלס יובא למפלסים המתוכננים תוך שימוש במפלסת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או ש"ע.

 למפקח לאישור לצורך המשך הביצוע. בסיום הפילוס, תבוצע מדידת השטח ותימסר

 מערכת הניקוז ושכבות החצץ  2פרק 

מטרת פרק זה, בניית מערכת ניקוז להובלת המים העוברים את שכבות הבסיס של הדשא הסינטטי אל 

מחוץ למגרש באמצעות צינורות הפרושים לרוחב המגרש, שם, נאספים הצינורות אל צינור מאסף 

 וץ למגרש.ממנו, מובלים המים אל מח

 שלבי ביצוע

 סימון מרכזי כל תעלות הניקוז לפי התכנית וקבלת אישור המפקח על מיקומן. 

 חפירת/חציבת תעלות הניקוז המתוכננות ויצירת שיפועים לפי התכנון. 

 חפירת/חציבת הבורות לשוחות הביקורת. 

 מדידת השתית ותעלות הניקוז. 

 פריסת יריעת בד גיאוטכסטיל. 

 י קרקעית התעלות בחצץ הניקוז לגובה הנחת צינור הניקוז.מילו 

 הנחת צינורות הניקוז בתעלות הניקוז. 

 הנחת שוחות הביקורת וחיבורן לצינורות הניקוז. 

 שטיפת צינורות הניקוז. 

 פריסת שכבת החצץ הגס. 

 דשא הסינטטיהכנת הבסיסים לשערים, דגלי הקרן וכל סימון נוסף הדורש עיגון לקרקע במגרש ה 

 פריסת שכבת החצץ הדק העליונה במגרש הדשא הסינטטי והידוקה. 

 סימון מרכזי כל תעלות הניקוז לפי התכנית וקבלת אישור המפקח על מיקומן.

סימון מרכזי התעלות, יבוצע ע"י מודד מוסמך באמצעות צבע או אבקת סיד על גבי שתית המגרש, לפי 

 מ' בין מרכזי התעלות. 8.0התכניות המצורפות במרחק של  כ 

 רק לאחר קבלת אישור המפקח, ניתן יהיה להתחיל בחפירת/חציבת התעלות.

 חפירת/חציבת תעלות הניקוז הרוחביות

מ' בין מרכזי   8.2התעלות, יחפרו/יחצבו לרוחב המגרש, לפי התכניות המצורפות במרחק של כ 

 הביקורת. לכיוון שוחות 0.5%התעלות, הכל לפי התכנית, בשיפוע של 

 תחתית תעלות הניקוז, תהודק בעזרת מכבש צר שיאושר ע"י המפקח.

 ס"מ.  60כל זוג תעלות ניקוז רוחביות, יתחברו לשוחת ביקורת בקוטר 
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 בתוך התעלות.  0.5%גובה התעלות הרוחביות המנקזות, כמופיע בתכנית באופן שיוצר שיפוע סופי של 

ס"מ בחיבור  55ס"מ מגובה השתית המתוכנן בתחילתן וכ  25עומק התעלות הרוחביות המנקזות, יהיה 

 בתוך התעלה.  0.5%לשוחת הביקורת כך שיוצר שיפוע סופי של 

 ס"מ. 40רוחב התעלות לא יעלה על 

חומר חפירת/חציבת התעלות, יפונה מייד אל מחוץ למגרש באמצעות הכלי החופר או באמצעות עגלה 

 א תותר הנחת חומר זה באזור שבין התעלות.נגררת בה יונח חומר החפירה/חציבה. ל

 ס"מ.  1 -הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן, +/

 פילוס סופי והידוק כולל מדידה

כדי להימנע מפגיעה בפילוס הראשוני של השתית עקב ביצוע מערכת הניקוז, יפולס בתום כל עבודות 

כולל תעלות הניקוז מחדש ושכבת הקרקע שבין התעלות תהודק החפירה/חציבה כל משטח השתית 

 שוב לצפיפות המתאימה. 

 חפירת/חציבת תעלת הניקוז האורכית המאספת

מתחת לשביל המפריד בין מגרש זה למגרש הדשא הטבעי, תיחפר/תיחצב בהתאם לתכנית תעלת ניקוז 

ה המרכזית. תעלה זו, תנקז את לכיוון השוח0.5%בה יונחו צינורות הניקוז המאספים. בשיפוע של 

 התעלות הרוחביות אל השוחה המרכזית וממנה, אל מחוץ למגרש דרך שוחות הניקוז שבדשא הטבעי.

 ס"מ. 50רוחב התעלה האורכית בה יונח הצינור המאסף, לא יעלה על 

 ס"מ.  0.5 -הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן, +/

 יבה לשוחות הביקורתחפירה/חצ

העבודה כוללת גם חפירת/חציבת הבורות לתאי הביקורת. הבורות לתאי הביקורת, יחפרו/יחצבו 

 ס"מ לכל השוחות. 80ס"מ לפחות. דהינו קוטר  20בקוטר העולה על קוטר שוחת הביקורת ב 

 ס"מ. 30עומק השוחות ייחפר בהתאם לתכנית ויעלה על עומק התעלה הרוחבית בכ 

 השתית ותעלות הניקוזמדידת 

בסיום החפירות/חציבות, בעת שהתעלות נקיות מכל חומר מפורר, על הקבלן לקבל אשור המפקח 

 לתקינות החתך והשיפועים על פי מדידה.

מדידה זו, תכלול גם מדידת השטח שבין התעלות כדי לבדוק אם לא נוצרו פגיעות וסטיות בגובה 

 נוי של חומר החפירה.השתית כתוצאה מעבודת כלי החפירה והפי

 ס"מ מגובה השתית המתוכנן, יצטרך הקבלן לבצע פילוס מחדש. 1אם יתגלו סטיות שמעל ל 

לצורך בדיקה זו, יזמין הקבלן על חשבונו מדידה באמצעות מודד מוסמך שתכלול גם את גובה תחתית 

 התעלות.
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יתקן הקבלן את הטעון הודיע הקבלן למפקח על סיום עבודתו, ובמדידה יתגלו סטיות מהתכנית, 

 תיקון, ויחזור ויזמין בדיקת מודד חוזרת על חשבונו.

עומק התעלות המצוין בפרק זה, הינו עומק תחתית התעלות מגובה השתית ולא עומק הערה חשובה :

 מגובה שטח סופי.

 פרישת יריעת בד גאוטכסטיל תחתונה על פני כל שתית מגרש הדשא הסינטטי כולל תעלות הניקוז

ג"ר למ"ר מתוצרת נועם אורים או ש"ע על  200זה, כולל פרישת בד גיאוטכסטיל לא ארוג  במשקל שלב 

כל פני שטח השתית למגרש הדשא הסינטטי וכן דיפון תעלות הניקוז. הקבלן, ימסור למפקח, דוגמא 

 מטר ורוחבם אינו 50ואישור יצרן/ספק הבד לנתונים .  יש להשתמש בגלילים שאורכם אינו קטן מ 

  ס"מ לרוחב.    25מ' לפחות לאורך. וחפיפה של  0.5מטר. בין גליל לגליל, תהיה חפיפה של  3קטן מ 

 על הקבלן לקבל אישור לאופן פרישת היריעות לפני פריסת שכבת החצץ. 

 הגנה על יריעת בד הגאוטכסטיל

ך אליים בלבד, תעשה אין לנוע על יריעה זו בכל אמצעי מכני אלא רגלית בלבד. נסיעת כלים מכניים גלג

 ס"מ לפחות. 15ורק לאחר כיסוי היריעה בחצץ בעובי של 

 מילוי קרקעית התעלות בחצץ הניקוז לגובה הנחת צינור הניקוז

ס"מ מתחתית התעלות ייפרש על יריעת הבד וזאת ללא  5חצץ ניקוז שטוף, לפי האפיונים הר"מ בגובה  

 עליית כלים כבדים על יריעת הגאוטכסטיל.

-5הניקוז השטוף יהיה חצץ גרוס )לא חלוקי נחל( עשוי מחומר יציב לאורך זמן דוגמת בזלת בגודל חצץ 

 מ"מ לפי האפיונים המופיעים בהמשך: 15

 כל כמות החצץ השטוף הדרושה, תובא לאתר לפני השימוש. 

רק לאחר קבלת אישור לבדיקת מעבדה למדגם שיילקח ע"י המפקח, ע"ח הקבלן, להתפלגות גודל 

 חצץ וניקיונו, ניתן יהיה לעשות שימוש בחצץ. ה

 בכל מקרה לא יאושר חצץ המכיל אבק או חרסיות.

 

 הנחת צינורות הניקוז בתעלות.

מ"מ בתעלות  125הנחת צינור ניקוז שרשורי מנוקב דוגמת "וולטה קיז" או ש"ע ללא עטיפה, בקוטר 

 הרוחביות.

הצינור יאטמו בזמן הנחתו ועד בדיקתו ביריעת  הצינורות, יונחו במרכז התעלה באופן רפוי. קצות

פוליאתילן עבה.  יש להשתמש בצינור שרשורי שלם לכל אורך התעלה הנדרש, ללא חיבורים. רק 

במקרה ויצרן הצינור לא יוכל לספק צינור באורך הנדרש, יוכל הקבלן לקבל את אישורו של המפקח 

 ברים מקוריים של יצרן הצינור ותחת פיקוחו.לביצוע חיבורים. במקרה זה, יבוצעו החיבורים במח
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 הנחת הצינורות המאספים

 מ"מ בהתאם לתכנית, לחיבור השוחות 250-200הנחת צינור פי.וי.סי תקן ביוב בעלי דופן מלאה בקוטר 

 בינן לבין עצמן.

רכן ל אס"מ חול לכ 10צינור הניקוז העיוור, יונח בין שוחות הביקורת, לפי התכנית וידופן בשכבה של כ 

 והיקפן )ראה פרט(.

הצינורות, יונחו במרכז התעלה והחיבור ביניהם, יעשה תוך שימוש בגומיות איטום ותוך הקפדה על 

 שיפוע הצינורות ושמירה על ניקיון מכל שאריות קרקע או אבנים בתוך הצינור.

 הנחת שוחות הביקורת וחיבורן לצינורות הניקוז

תחתית מעוגלת עשויות בטון, יונחו במקומם וידו פנו בשכבה של ס"מ, עם  60שוחות הביקורת בקוטר 

 ס"מ חול לכל ארכן והיקפן )ראה פרט(. 10כ 

 הצינורות יחוברו לתאי הביקורת תוך איטום מוחלט בין  היקף הצינור לבין השוחה בגומיות איטום או

 חומר איטום שיאושר ע"י המפקח.

 מילוי תעלת הניקוז המאספת

עובר  3%מ"מ )עד  0.15-1ספת, בה מונח הצינור המאסף, תמולא בחול דיונה בגודל תעלת הניקוז המא

(, לכל אורכה. תוך כדי מילוי התעלה, יוצף חתך התעלה במים ויתבצע הידוק במכבש צר 200נפה 

 למניעת שקיעות עתידיות.

 שטיפת צינורות הניקוז ואיטום קצוות.

 63ממ"ק/שעה, פיית צינור המים תהיה בקוטר  20ל בכל שוחת ביקורת, יוכנס צינור מים בספיקה ש

דקות לפחות.  על הקבלן לקבל אישור המפקח לשטיפה, לניקיון  20מ"מ לפחות, משך השטיפה, 

 הצינורות ושוחות הביקורת ולתקינות הניקוז לפני השלמת פיזור שכבת חצץ הניקוז. 

 השלמת מילוי התעלה בחצץ הניקוז ופריסת החצץ הגס השטוף

 (. הניקוז הגס השטוף, ייפרס עד לגובהו הסופי תוך כדי מילוי  תעלות הניקוז הרוחביות )ראה חתך חצץ

החצץ יפוזר באמצעות כלים מתאימים. הכלים יתחילו את עבודות הפיזור והפריסה תוך עלייה על 

 ערמות החצץ ודחיפת ופריסת החצץ מראשי הערמות ומילוי החללים שבין הערמות. 

א תורשה ירידת כלי הפיזור והפריסה מערימות החצץ. לא תותר ירידת טרקטורים וכלים בכל מקרה, ל

 כבדים ונסיעתם על השתית ויריעת הגאוטכסטיל.

ס"מ. לצורך פילוס החצץ,  15החצץ הגס , ייפרש לפי התכנית מעל לכל פני שטח המגרש בשכבה בעובי 

ן או ש"ע הנגררת ע"י טרקטור בעל גלגלי בלו יעשה שימוש במפלסת מונחת לייזר דוגמת "לייזר גריידר"

 טון( שיאושר ע"י המפקח.  1.5במשקל קל )עד ל 
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הקבלן ינקה וישטוף את הכלים המיועדים לפיזור החצץ לפני הכנסתם לשטח העבודה. הכלים, יהיו 

 נקיים מכל שאריות חרסית ושברי אבן, שרידי צמחייה ועשבים.

 שכבת חצץ הניקוז לפני פרישת שכבת החצץ הדק.על הקבלן לקבל אישור לאופן פרישת 

 ס"מ בדיוק מעל ליריעת הגאוטכסטיל שנפרסה על שתית המגרש. 15עובי שכבת החצץ הגס, 

 גובה החצץ, יימדד מפני יריעת הגאוטכסטיל ולא מפני שתית המגרש.

 , הסטייה המרבית המותרת של גובה החצץ הגס מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן

 ס"מ. 1 -+/

 הכנת הבסיסים לשערים, דגלי הקרן וכל סימון נוסף הדורש עיגון לקרקע במגרש הדשא הסינטטי

לפני תחילת פריסת החצץ הדק, יבוצעו ע"י הקבלן הבסיסים לעמודי השער ועמודי המתיחה, כולל 

קע. מיקום אספקה והתקנת השרוולים להכנסת הנ"ל. הבסיסים והשרוולים יהיו מאונכים בדיוק לקר

 הבסיסים המדויק, יקבע ע"י מודד מוסמך. 

 אין להמשיך בפיזור שכבת החצץ הדק עד לקבלת אישור המפקח למיקום ולייצוב של הבסיסים.

 פריסת שכבת החצץ הדק העליונה

 להלן  התפלגות גודל חלקיקים של שכבות החצץ המשמשות כבסיס לדשא הסינתטי

 מ"מ לפי האפיון הבא: 0.4-4ד הדשא הסינטטי תהיה בגודל שכבת החצץ הדק העליונה שמתחת למרב

 נפה במ"מ חצץ בסיס אחוז עובר חצץ שכבה עליונה אחוז עובר

 95-100 19 

100 80-100 12.5 

95-100 60-100 9.5 

70-85 20-40 4.75 

25-40 7-25 1.18 

2-12 5-17 0.425 

0-4 0-3 0.075 

 גודל ממוצע 5-10 0.4-4

 םתנאים נוספי

 . להבטחת ייצוב השטח 1

   5עוברים דרכה                   צריך להיות גדול מ  60%היחס      גודל נפה במ"מ ש  
 עוברים דרכה 10%גודל נפה במ"מ ש                

 
   3וקטן מ  1עוברים דרכה בריבוע         צריך להיות גדול מ  30%היחס      גודל נפה במ"מ ש 

 עוברים דרכה 60%עוברים דרכה *גודל נפה במ"מ ש  10%גודל נפה במ"מ ש                

 . להבטחת הפרדה בין השכבות2
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   2עוברים דרכה       צריך להיות גדול מ  85%היחס      בשכבה העליונה גודל נפה במ"מ ש 

 עוברים דרכה 15%בשכבה התחתונה גודל נפה במ"מ ש                

   6ל  3עוברים דרכה       צריך להיות בין  50%תחתונה גודל נפה במ"מ ש היחס      בשכבה ה

 עוברים דרכה 50%בשכבה העליונה גודל נפה במ"מ ש                

 . להבטחת ניקוז תקין3

 מ"מ לשעה 360חדירות שתי השכבות צריכה להיות גדולה מ 

  25%נקבוביות שתי השכבות צריכה להיות גדולה מ 

 ובקיבול שדה 95%"ל יבוצעו בחצץ מהודק ל הבדיקות הנ

 כל כמות החצץ הדרושה, תובא לאתר לפני השימוש. 

רק לאחר קבלת אישור לבדיקת מעבדה למדגם שיילקח ע"י המפקח, ע"ח הקבלן, להתפלגות גודל 

 החצץ וניקיונו, ניתן יהיה לעשות שימוש בחצץ. 

ס"מ. לצורך פילוס החצץ,  5רש בשכבה בעובי החצץ הדק , ייפרש לפי התכנית מעל לכל פני שטח המג

ן יעשה שימוש במפלסת מונחת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" או ש"ע הנגררת ע"י טרקטור בעל גלגלי בלו

 טון( שיאושר ע"י המפקח.  1.5במשקל קל )עד ל 

 לפחות. 97%החצץ יהודק לצפיפות של 

מעת לעת לפי הצורך ובהתאם להוראות הקבלן ישמור במהלך העבודה על לחות החצץ ע"י הרטבתו 

 המפקח. 

בסיום פילוס השכבה והידוקה לאחר שבוצעו בדיקות צפיפות בכל שטח המגרש )בדיקה אחת לכל 

מ' שתכלול סימון גובה השטח הסופי לפי  5מ' *  5מ"ר(, תבוצע מדידה בהצבות של  500משבצת בגודל 

 התכנית.

 ס"מ מהתכנית. 0.5 -ק של +/אין להמשיך בעבודות עד לקבלת משטח בדיו

 תכולת לחות של שכבת החצץ

של תכולת לחות אופטימאלית כדי להבטיח שהגרגרים לא  -110%ל 90%שכבת החצץ חייבת להכיל בין 

 ינדדו ולאפשר דחיסה הולמת.

הקבלן יבטיח שתערובת החצץ המגיעה תעמוד בדרישה הנ"ל ועליו לשפוך מים על האבן המעובדת 

 ג ולשמור תכולת לחות מינימאלית זו.באתר כדי להשי

 אחידות התפלגות הגרגירים בתוך שכבת החצץ

שכבת החצץ, חייבת להיפרס באופן אחיד בעזרת ציוד שלא יגרום להיפרדות המרכיבים בעת הנחת 

 השכבות )היפרדות השכבה האגרגטית(.
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אחד משלבי פיזור  אם תתרחש היפרדות למקטעי גודל שונים )סגרגציה( כלשהי של החצץ במהלך כל

החצץ או ההיערמות, על הקבלן לסלק באופן מיידי את החומר המופרד ולתקן או לשנות את נוהלי 

 השינוע כדי למנוע כל היפרדות נוספת.

 מערכת הצינון לדשא הסינטטי   3פרק 

 מקור המים

 צול( לפחות. 3"  )3מערכת הצינון, תחובר למקור מים קיים, בקוטר 

ראש המערכת, יקבע ע"י המתכנן בשטח שבין שני מגרשי הכדורגל )הטבעי  מיקום מדויק של

 .10מ"מ דרג  90והסינטטי(. ראש המערכת יחובר למקור המים באמצעות צינור פוליאתילן בקוטר 

ממ"ק  30החיבור של מערכת ההשקיה למקור המים, יעשה לאחר מדידת לחץ דינאמי בספיקה שמעל ל 

אטמ' ניתן יהיה לגשת להתקנת  7ימסרו למפקח. אם יגיע לחץ המים ל מים/שעה. תוצאות המדידה, 

 המערכת, אחרת, תותקן משאבה להגברת לחץ.

 כללי

. כל הממטירים,  ST-1600ממטירי גיחה מדגם6מערכת הצינון של מגרש הדשא הסינטטי מבוססת על 

 90רש שגזרתם, ממוקמים בהיקף המגרש. קו השקיה, מספק מים לכל ממטיר בנפרד  שבפינות המג

 מעלות. 180מעלות ולממטירים שגזרתם 

 .10כל צנרת המים עשויה פוליאתילן דרג 

בחיבור לראש המערכת יעשה שימוש ברקורדים ובאביזרים שחיבורם מאפשר פירוק כל אביזר מבלי 

לפרק חלקים אחרים. על הקבלן לוודא ולקבל את אישור המפקח לכך שהראש הותקן באופן המאפשר 

 קל ונוח של כל אביזר בנפרד. פירוק

 צנרת המים בראש המערכת, תהיה עשויה ברזל מגולוון.

 כל חלקי המתכת המצויים מתחת לפני הקרקע, יזופתו ויעטפו שרוול מגן.

 כל הברזים בראש המערכת יהיו ברזים הידראוליים עשויים ברונזה.

 ראש המערכת והמערכת להגברת לחץ

המצורף לתכנית ההשקיה ויכלול מחשב שיפקד על המגופים. המחשב, ראש המערכת, יבוצע לפי הפרט 

 המשאבה להגברת לחץ וראש המערכת יותקנו בתוך חדר ההשקיה שיועד לנושא .

 ותכלול ממיר תדר.  CR 64המשאבה להגברת לחץ תהיה מתוצרת "גרונפוס" מדגם  

 החיבור החשמלי יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

 ש המערכת יהיו מאונכים לקרקע בדיוק ללא כל סטייה.ה"ניפלים" בארגז רא

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מיקום המחשב והקבלן ידאג לחיבורו הפיזי של המחשב 

 למגופים.



136 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

בפרטי ראש המערכת יעשה שימוש ברקורדים ובאביזרים שחיבורם מאפשר פירוק כל אביזר מבלי 

קבל את אישור המפקח לכך שהראש הותקן באופן המאפשר לפרק חלקים אחרים. על הקבלן לוודא ול

 פירוק קל ונוח של כל אביזר בנפרד.

 " שבראש המערכת, תהיה עשויה ברזל מגולוון.3צנרת המים בקוטר 

 כל חלקי המתכת המצויים מתחת לפני הקרקע, יזופתו ויעטפו שרוול מגן.

 טי מודולרי קומפקטי ורקורד מושלם(כל חיבורי ה"טי" והרקורדים יהיו מסוג "פלסאון" או ש"ע )

 התקנת מערכת לבקרת ההשקיה

אספקה והתקנת יחידה מהדגם המופיע בכתב הכמויות. היחידה תכלול מחשב שיאפשר פתיחת מעגל 

 השקיה לזמנים קצובים מראש בלחיצת כפתור לצורך צינון המשטח בשעות הצהרים של ימים חמים.

 שה נוחה למשתמשים במגרש ויכלול מנעול אמין לנעילתו.מחשב ההשקיה ימוקם באופן שיאפשר גי

 התקנת צנרת ההשקיה

 התקנת הצנרת, תבוצע תוך כדי ביצוע המשטח המרוצף. 

ס"מ לפחות בתוך שתית המגרש לפי התכנית עטוף  30מ"מ יונח בעומק  75/63הצינור המוביל בקוטר 

 בחול. 

 זווית חיבור בקוטר הצנרת המופיע בתכנית. איןבעת כל שינוי כיוון צנרת או שינוי מפלסים, תותקן 

 לקשת את הצינורות בעת שינויי כיוון או שינוי מפלסים.

 אטמ'. 10כל המחברים וסופי הקווים יהיו מסוג "פלסאון" מתאים ללחץ של 

 כל ממטיר יחובר לצינורות המובילים, באמצעות מחבר מפרקי.

 התקנת הממטירים

יבצע הקבלן מדידה באמצעות המודד ויסמן את  מיקום הממטירים  לצורך קביעת מיקום הממטירים,

והצינורות בהתאם לתכנית. רק לאחר קבלת אישור המפקח, יקבע הקבלן את המיקום הסופי של 

 הממטירים.

מפת המדידה הממוחשבת של המודד עם סימון המיקום המדויק של כל צינור וממטיר בשטח המגרש, 

 יימסרו למפקח.

ים, תעשה לאחר ביצוע שטיפת הקווים. רק לאחר קבלת אישור המפקח לניקיון הרכבת הממטיר

הקווים, יותקנו הממטירים. כל מכסי הממטירים, יהיו מאוזנים במדויק בגובה פני הריצוף ומעוגנים 

 היטב.

 שרוולים למערכת ההשקיה .
פקח באופן הקבלן יכין שרוולים מראש המערכת אל שטח מגרש הדשא הטבעי בהתאם להנחיות המ

שבעת שיוחלט על ביצוע מגרש זה, לא יהיה כל צורך בפירוק ריצופים או כל עבודות פיתוח שיפגעו 
בעבודות הפיתוח שנעשו. מסלולי העברת השרוולים יסומנו ע"י הקבלן ויבוצעו רק לאחר קבלת אישור 

 המפקח.
 ביצוע משטח הדשא הסינטטי  - 4
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 ביצוע משטח  הדשא הסינטטי.  3פרק 
 

 הדשא הסינטטי

 סוג הדשא הסינטטי יהיה מותאם למגרש כדורגל וייבדק ע"י המפקח ואישורו .1

על כר  - וההתאחדות לכדורגל בישראל והטוטו הדשא הסינטטי יהיה מאושר ע"י  פיפ"א 

הדשא לעמוד בדרישות מקצועיות של פיפ"א על פי מדריך פיפ"א למשטחים מלאכותיים 

 FIFA QUALITIברמה של 

ינטטי חייב להיות מאושר לאספקה ולביצוע אך ורק מאחד היצרנים המאושרים הדשא הס

 FIFA PREFERED PRODUCERS -ע"י פיפ"א כ

 

 הקבלן יידרש לבדיקת שטח של מעבדה המאושרת ע"י פיפ"א לביצוע הבדיקה.

   12,000מ"מ  60גובה הדשא יהיהDTEX PE   

 תפרים למ"ר 7350 – 3/4מרווח בין תפרים 

 פילמנטסיבים מונו 

 

 לבדיקה ואישור  המתכנן –או שווה ערך 

 ס"מ 4.5מילוי הדשא בגומי ובחול סיליקט בגובה של  .2

 ק"ג למ"ר  . 18 -כמות החול כ 

 ק"ג למ"ר.  12 -כמות הגומי כ 

 

סיבי המשטח יהיו סיבים לשימוש אתלטי מוכח שתוכננו במיוחד לשימוש בשדות פתוחים  - הערה

י השפעות ההתפרקות האולטרה סגולית, חום, תנועת רגליים ומזהמים ועמידים דיים כדי לעמוד בפנ

 הנישאים במים ובאוויר.

 

 התקנת משטח הדשא .1

  .המשטח הסינטטי ייפרס בצורה רופפת לרוחב המשטח על מנת למנוע התכווצויות במהלך העבודה

 הדשא ימתח מעט ויחובר לאבני השפה ההיקפית באמצעות סרגלי אלומיניום או כל אמצעי

 שיאושר ע"י המפקח.

  החיבורים יתפרו או יודבקו תוך שימוש ביריעות חיזוק ובאמצעות דבק וסרטי הדבקה תקניים

החיבורים יהיו שטוחים, הדוקים וקבועים ללא כל בקעים, ההדבקה תתבצע בשעות היום 

 הקרירות. 

 חול )טופדרסר(  הסיליקט והגומי  המעורבבים יחד  יונחו  במספר שכבות תוך שימוש בציוד פיזור

 4.5או ש"ע. המשטח יגורף ויוברש כהלכה בזמן הנחת החול והגומי ובגובה של  TURFCOדוגמת 

 ס"מ. החול והגומי יונחו רק כאשר הוא במצב יבש לחלוטין.

 )יש לצרף מפרט טכני ( תוצרת חברת טיירק הישראלית  SBRגומי מסוג 

 מפורטוגל. RECIPNEWת חברת )יש לצרף מפרט טכני( תוצר CRYOGENICגומי מסוג 

 להמלצות של יצרן הדשא.החומרים הנ"ל יתאמו 
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 גומי

 נקי לחלוטין מכל זיהומים כסיבים ומתכות 

 הרכב כימי:

 12-22מיצוי אצטון 

ASH 0-8 

 26-35פחמן שחור 

RUBBER HYDROCARBON 45-60 

 ולחומרים המשטח למבנה היצרן אחריות .5

 המבטיחה את אפשרות השימוש והמשחק במערכת המשטח  הקבלן יגיש את אחריות היצרן שלו

( שנים, שתחילתה 8המדושא הסינתטי לשימושים שלהם ואשר נועדה למשך תקופה של שמונה )

 בתאריך סיום ההתקנה. 

  :האחריות המוגשת חייבת לכלול את המאפיינים הבאים 

  ( שנים מתאריך סיום 8האחריות  חייבת לספק כיסוי מלא למשך שמונה )ההתקנה 

  .האחריות חייבת לספק אחריות לחומרים ולעבודה 

  האחריות חייבת לספק אחריות שהחומרים שהותקנו אכן עומדים במפרט המוצר או אף עולים

 עליו

   האחריות חייבת לכלול סעיף לגבי תיקון או החלפה של חלקים של החומר המותקן שכבר אינם

 ימוש ולמשחק. ניתנים לשימוש כדי לשמור על המשטח שניתן לש

  האחריות חייבת להיות אחריות ממקור אחד שמכסה את העבודה וכל החומרים מייצור או רכישה

 עצמיים. 

  האחריות חייבת להבטיח את זמינותם של חומרי החלפה עבור מערכת המשטח המדושא הסינתטי

 המותקן למשך כל תקופת האחריות .

 דבקה או תפירה( ולנזק שייגרם כתוצאה האחריות חייבת לכלול אחריות לכל החיבורים )ה

 מפתיחתם

  שעות  לכל קריאת שרות של המזמין  72האחריות חייבת לכלול התחייבות לזמן תגובה של

 בתקופת האחריות. 

 על המציע יהיה לצרף אישורי פיפ"א לזהות הנדרשת.

 חומרים ומרכיבים

ש במגרשי ספורט פתוחים. כל המרכיבים ושיטת התקנתם יתוכננו וייוצרו כך שיתאימו לשימו

, ישראל, באילתהחומרים המפורטים להלן צריכים לעמוד בחשיפה מלאה לתנאי מזג אוויר השוררים 

 לעמוד בפני חרקים, ריקבון, פטריות וטחב; 

שיאפשרו  סגולית ולהתפרקות בחום, והם יהיו בעלי תכונות בסיסיות של ניקוז–אולטרה  לקרינה

 א ומצע הבסיס כך שהמים יוכלו לזרום לשתית ולתוך מערכת הניקוז.זרימת מים חופשית דרך הדש
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משטח המשחקים המוגמר יראה כמו דשא מכוסח אחיד ללא כל חריגות ויתאים לנעלי כדורגל מכל 

הסוגים. המשטח המוגמר יעמוד בפני שחיקה וחתכים כתוצאה משימוש רגיל. המערכת תהיה 

 ם כאחת.אידיאלית לשימוש במגרשים פתוחים וסגורי

סיבי המשטח יהיו סיבים לשימוש אתלטי מוכח שתוכננו במיוחד לשימוש במגרשי כדורגל פתוחים 

סגולית, חום, תנועת רגליים ומזהמים -ועמידים דיים כדי לעמוד בפני השפעות ההתפרקות האולטרה

 הנישאים במים ובאוויר.

 דרישות כלליות לביצוע המשטח הסינטטי

עבודה, החומרים, כלי העבודה והציוד הדרושים כדי להתקין במקומם את על הקבלן, לספק את כל ה

כל חומרי המשטח המדושא הסינתטי כפי שמצוין בתכניות וכמפורט בזה. התקנתם של כל החומרים 

החדשים תתבצע בהתאמה קפדנית להוראות ההתקנה הכתובות של היצרן ובהתאם לכל תכניות 

 המדף.

ת למפרט ולתכניות הדשא הסינטטי, יש לצרף להצעה השגות אם למגיש ההצעה יש הסתייגויו

 והסתייגויות בפירוט. לא יתקבלו כל הסתייגויות לאחר קביעת הקבלן הזוכה.

 מסמכים להגשה

 עם הצעת המחיר: א.

משטח כנ"ל עם חומרי  ס"מ. כולל תווית היצרן x30 30דגימה אחת, בגודל של  -משטח מדשא סינתטי 

 ת של המגרש.המילוי בתצורה הסופי

 מידע אבטחת איכות כמופיע בהמשך. תערובת גומי עם יחסי התערובת המתאימים, דגימה אחת

רשימה מאושרת של התקנות שנעשו עד כה ע"י קבלן המשנה, לרבות נציגי הבעלים אצלם בוצעו 

 התקנות ומספר טלפון, המוכיחה את העמידה בדרישות אבטחת האיכות.

 ני תקינה למשטח המוצע כולל דוחות למבחני שדה למגרשים שאושרו.העתקי דוחות מעבדה על מבח

 דוגמת תעודת אחריות.

 מערך/ תכנית החיבורים של השדה.

הנחיות תחזוקה של המגרש כפי שנכתבו ע"י יצרן המשטח, דפי מידע לגבי הכלים לתחזוקה שבכוונת 

 הקבלן לספק ומחירי כל כלי.

( עותקים של מדריכי תחזוקה שיכללו את כל 3ים שלושה )לפני הקבלה הסופית, יגיש הקבלן לבעל 

ההוראות הדרושות לטיפול הנכון והתחזוקה המונעת של מערכת המשטח המדושא הסינתטי, לרבות 

 צביעה ופסים.
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הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא מקבל את תכנית עיבוד השתית ואת מערכת הניקוז. לפני 

של המשטח המדושא הסינתטי את השתית ויספק "אישור קבלת  תחילת ההתקנה יבדוק היצרן/מתקין

 שתית" כדי לקבל את אחריות היצרן למשטח המשחקים הסינתטי המוגמר. 

 ניסיונו של היצרן/מתקין:

 5טי, שיהיה בעל ניסיון של לפחות טהקבלן יעסיק מפקח צמוד מטעם יצרן המשטח המדושא הסינ

ל בגודל מלא בחמש השנים האחרונות. נא להגיש רשימה , של משטחי כדורגעולםהתקנות מקובלות ב

 זו יחד עם הצעת המחיר. 

הקבלן יעסיק אך ורק מפקח צמוד מיומן בהתקנת מערכת זו. יש להגיש קורות חיים של המפקח יחד 

 עם הצעת המחיר. 

 ב. אחריות:

טח הקבלן יגיש את אחריות היצרן שלו המבטיחה את אפשרות השימוש והמשחק במערכת המש

( שנים, שתחילתה בתאריך 8המדושא הסינתטי לשימושים שלהם היא נועדה למשך תקופה של שמונה )

סיום ההתקנה. כיסוי האחריות לא יהיה יחסי או מוגבל לגבי אזורים שונים במגרש ויכלול את כל 

אזורי כר הדשא לרבות רחבות שערים ומרכז המגרש. כיסוי האחריות יכלול אפשרות שימוש למשך 

 שעות שנתיות( לפחות. 2,800שעות ליום בממוצע ) 8לפחות  

 האחריות המוגשת חייבת לכלול את המאפיינים הבאים: .1

( שנים מתאריך סיום ההתקנה ללא כל פחיתה בהיקף 6) ששא. היא חייבת לספק כיסוי מלא למשך 

 האחריות במשך התקופה הנ"ל.

 ב. היא חייבת לספק אחריות לחומרים ולעבודה.

 היא חייבת לספק אחריות שהחומרים שהותקנו אכן עומדים במפרט המוצר או אף עולים עליו. ג.

ד. היא חייבת לכלול סעיף לגבי תיקון או החלפה של חלקים של החומר המותקן שכבר אינם ניתנים 

 לשימוש כדי לשמור על משטח שניתן לשימוש ולמשחק.

 עבודה וכל החומרים מייצור או רכישה עצמיים.ה. חייבת להיות אחריות ממקור אחד  שמכסה את ה

ו. היא חייבת להבטיח את זמינותם של חומרי החלפה עבור מערכת המשטח המדושא הסינתטי 

 המותקן למשך כל תקופת האחריות.

 ז. היא חייבת לכלול אחריות לכל החיבורים )הדבקה או תפירה( ולנזק שייגרם כתוצאה מפתיחתם.

שמערכת המשטח המדושא הסינתטי החדשה עומדת להיות מותקנת עליו המשטח  התנאים הקיימים

הוא בסיס  חצץ מהודק ומפולס המבוצע ע"י הקבלן, הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים למשטח במהלך 

התקנה של מערכת המשטח המדושא הסינתטי. כאמור, תכנון המשטח הנ"ל וביצועו, יאושרו ע"י נציג 

 יצרן המשטח המדושא בכתב.
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 יך ביצוע העבודהתהל

 כללי.

 א. ההתקנה תתבצע בהתאמה מלאה לתכניות המדף המאושרות.

ב. רק טכנאים שקיבלו את הכשרתם במפעל והמיומנים בהתקנת מערכות משטחים מדושאים ברמה 

 יעסקו בהתקנת המערכת. .אתלטית ושעובדים תחת פיקוח ישיר של מפקחי החברה המספקת,

ושא הסינתטי יבחן ויאושר על ידי היצרן כמוכן להתקנת מערכת ג. המשטח שיקבל את המשטח המד

משטח מדושא סינתטי. הוא חייב להיות נקי לחלוטין בזמן תחילת ההתקנה והוא יתוחזק במצב זה 

 במהלך כל תהליך ההתקנה.

 התקנה

א. המשטח הסינתטי ייפרס בצורה רופפת לאורך השדה, ימתח מעט ויחובר לאבני השפה באמצעות 

עץ או מתכת או כל אמצעי שיאושר ע"י המפקח. המשטח המדושא יהיה ארוך דיו כדי לאפשר  סרגלי

 head or cross)התקנה של שדה מלא מקצה לקצה. לא יורשו כל חיבורי ראש או חיבורים מצטלבים 

seams). 

רכיבי. כל -חד PUR ב. החיבורים יודבקו תוך שימוש ביריעות חיזוק וחומרי הדבקה מסוג דבק 

חיבורים יהיו אלכסוניים לכיוון השדה, כלומר ניצבים במאונך לרוחב השדה. החיבורים יהיו ה

 שטוחים, הדוקים וקבועים ללא כל בקעים או מריטות. 

 חוזק התפר/ההדבקה

mm / n    15 >. 

או  REDEXIMג. חומרי המילוי יונחו במספר שכבות תוך שימוש בציוד פיזור חול )טופדרסר( דוגמת 

אושר ע"י המפקח. המשטח יגורף ויוברש כהלכה בזמן הנחת התערובת. חומרי המילוי יותקנו ש"ע שי

 מ"מ. התערובת תונח רק כשהיא יבשה. 40עד לגובה של לפחות 

ד. החדרת חומרי המילוי אל תוך המרבד, תבוצע תוך שימוש במברשות מקצועיות מיוחדות למטרה זו 

 יבים הסינטטיים, לדעת המפקח.( בסFIBRILATIONשלא יגרמו לפיצול רב )

הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי הוא מקבל את קביעת המזמינה לפיה פתיחת הדבקות או תפירות 

מטר במצטבר במשך שנתיים תחשב כטיב ירוד וערבות הטיב תחולט במקרה  4המגרש לאורך למעלה מ 

פשרות השגה במקרה שיוחלט זה. קביעת הטיב תעשה באופן חד צדדי ע"י המזמינה ולא תהיה לקבלן א

 על חילוט הערבות.

מטר במהלך השנה הראשונה לאחר התקנת הדשא,  4אם לדוגמא נפתחו קטעי דשא באורך מצטבר של 

מטר ובמהלך השנה השנייה  1.5תחולט הערבות במהלך השנה הראשונה. אם נפתחו בשנה הראשונה 

 מטר, תחולט הערבות במהלך השנה השנייה. 3נפתחו עוד 
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 נית המגרשתכ

סימוני המגרש )קווי המגרש לפי תוכנית מצורפת ( יבוצעו כחלק מעבודת ביצוע המשטח שיבוצעו בדשא 

סינטטי זהה בהרכבו לדשא שבשאר חלקי המגרש אך בצבע לבן  ,כאמור, קווי המגרש כמו גם הרחבות 

תאם לתכניות מדף בה -וכל סימון אחר, יסומנו כחלק אינטגראלי מביצוע המשטח לפי הנחיות המפקח 

 מאושרות תוך שימוש במודד מוסמך שיאשר בחתימתו על גבי תכנית הביצוע את מיקום קווי המגרש.

 ניקיון

א. הקבלן יספק את העבודה, החומרים והציוד הדרושים לניקוי הסופי של המשטח והפריטים 

 המותקנים.

 ת.ג. הקבלן ישמור שהשטח יהיה נקי לכל אורך הפרויקט וללא כל פסול

הסביבה תנוקה כפי שיידרש כדי להשאיר את האזור נקי ללא רבב ומוכן לפעילות מידית על ידי 

  הבעלים.

ממ"ק תערובת חול/גומי זהה לזו שבמשטח  3הקבלן יספק למזמין העבודה במסגרת התקנת המשטח, 

 בתוך שקי ענק לצורך האחזקה השוטפת של המשטח.

 א ללא אישור השלב הנוכחי ע"י המפקח  ואישור בכתבהקבלן לא ימשיך לשלב הב –הערה חשובה 

 ביומן העבודה על  המשך העבודה

 כושר ניקוז .6

 מ"מ/שעה. 60כאמור, כושר ניקוז של המשטח כולו כולל הדשא הסינתטי של יפחת מ 

 על המציע להוכיח, טרם ביצוע העבודות את כושר הניקוז המתבקש.

 סימנים ולוגיים .7

טח כשהוא מסומן בסימון אינטגראלי )לא בצבע מותז מלמעלה( לפי הדרישות הקבלן יתקין את המש

 שימסרו ע"י נציג המזמין בעת החתימה על הזמנת העבודה.

פני המשטח חייבים להיות ברמת דיוק כזו שתאפשר לכדור להתגלגל על פני המשטח  אחידות המשטח

 טח.מבלי להשפיע על מסלולו או לגרום לכדור לשנות כיוון על המש

לשמור  את אחידות המקרו של המגרש, והשניה כדי למנוע  –קיימות שתי דרישות לאחידות :האחת 

 יצירת מדרגות קטנות בפני המשטח, כמו אלו שניתן לראות לפעמים  בקוי התפר של שטיח סינתטי.

ן על הקבלן לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים. לא עמד הקבלן באחד הקריטריונים, יהיה על הקבל

לתקן/להחליף את המשטח ו/או את המילוי על חשבונו. לא תתקבלנה כל תלונות בגין אי עמידה 

 באפיונים בשל כשל תכנוני. על השגות הקבלן לגבי הקשר בין התכנון לביצועים הנדרשים, להימסר עוד

 לפני קביעת הקבלן הזוכה.

 רשימת תכניות:
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 גובה שתית, גובה שכבות חצץ, גובה סופי.

 הניקוז.מערכת 

 מערכת הצינון.

 
 מידע כללי על הקרקע

 

 בדומה לכתוב במפרט דשא טבעי.

 

 תיאום הביצוע ואחריות כוללת של הקבלן

כל העבודות המוקדמות, חפירה/חציבה ועיבוד קרקע, מערכת ההשקיה ושכבת הבסיס, תבוצענה תוך 

 התאמה מלאה ביניהן ובאחריות הכוללת והמלאה של הקבלן.

ם חתימתו על ההסכם, שבדק את האתר והתכנון על כל פרטיו ואין לו כל הסתייגות הקבלן מצהיר ע

לגבי התאמת התכנון לאתר ולתפקוד המצופה ממשטח הדשא ושהוא אחראי בלעדית על האיכות 

 הסופית של העבודות.

הקבלן יתארגן לצורך ביצוע העבודה, כניסת רכב ועובדים, הכנסה והוצאה של חומרים, אחסון 

 ם וכלים מכאניים, ארגון העבודה, הכנות שונות לביצוע העבודה, אך ורק תוך תיאום עם המזמיןחומרי

 ולאחר קבלת אישורו המוקדם.

הקבלן יבצע את עבודותיו מבלי לפגוע בכל אלמנט קיים בשטח העבודה , מערכות מים ,קווי חשמל 

 ותקשורת קיימים, תוך תאום וקבלת אישורים מהרשויות המתאימות.

 מרים ומדגמיםחו

הביצוע כולל המצאת מדגמים של כל החומרים שעל הקבלן לספק לצורך ביצוע העבודה למפקח לשם 

לאחר מתן אישור המפקח, ישמרו המדגמים בידי המפקח לשם  .לפני הבאתם לאתרקבלת אישור, 

 השוואה לבדיקות שיבוצעו בחומרים שיובאו לאתר ע"י הקבלן.

 

וגמאות, לקיחת הדגמים לבדיקות, לקבלת והצגת נתוני הבדיקות האחריות להבאת החומרים, הד

 והמוצרים הנדרשים, הנה על הקבלן, לרבות העלויות הכרוכות בבדיקות אלה.

 
לקיחת החומרים ו/או הדוגמאות לבדיקה תבוצע ע"י המפקח או כל מי שיקבע המפקח, לרבות נציג 

 תם למעבדה, תחול גם היא על הקבלן.מעבדה שייקח את המדגמים. עלות נטילת המדגמים והובל

למפקח הזכות הבלעדית בקביעת התאמת/אי התאמת חומרים שווה ערך. בכל מקרה בו יבקש הקבלן 

לאשר מוצר כשווה ערך תחול עליו האחריות להצגת נתונים המאשרים את שוויון הנתונים הטכני 

המפקח, יבוצעו על ידי ועל חשבון והתפקודי. כל בדיקות מעבדה שידרשו לשם הוכחת שוויון ערך ע"י 

 הקבלן.

 
 עיתוי הביצוע בשלבים

כל עבודות החפירה/חציבה, היישור, הניקוז והכנת שכבת הבסיס, התקנת הדשא הסינטטי תבוצענה 

 בצורה קפדנית ביותר ולפי סדר השלבים שנקבע במסמכי ההסכם וכן לפי הוראותיו של המפקח. 

לץ לפרק את העבודה שבוצעה על ידו ולספק את החומרים מחדש אם הקבלן יחרוג מהסדר שנקבע, ייא

ועל חשבונו. על כן, ידאג הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב על סיומו של כל שלב ואישור להתחלת 

 השלב הבא.
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 מדידות וסימונים
 

הקבלן יבצע על חשבונו, מדידות של שטח העבודה באמצעות מודד מוסמך שיאושר ע"י המפקח על 

 עודת מודד מוסמך מטעם המדינה, שתוצג לפניו.סמך ת

המודד שאושר, יבצע את כל עבודות המדידה עד להשלמת כל העבודות. לא תאושר החלפת מודד 

 במהלך ביצוע העבודות.

יתדות ברזל קבועות ומבוטנות ואלה יהוו את  4המודד יקבע מחוץ לאתר העבודה ובקרבת מקום אליו 

 ים. מיקום הנקודות, יקבע ע"י המתכנן.נקודות המוצא למדידות ולגבה

בשטח המגרש, יבצע הקבלן רשת יתדות לציון מידות בהתאם לתכניות הביצוע בכל שלב משלבי 

 העבודה.

 יתדות הברזל הקבועות. 4כל המדידות והסימונים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו על בסיס 

די לבקר את עבודת המודד. מועדי הזמנת המזמין רשאי בכל עת שיחפוץ, להזמין עבודת מודד מטעמו כ

 המודד מטעם המזמין, יתואמו עם הקבלן.

 

 מדידות ביניים יבוצעו בשלבים הבאים:

 
 מדידת מצב קיים, לפני תחילת העבודות. .11
 

 בסיום עבודות עיבוד השתית  והכנת שכבת הבסיס למגרש הדשא הסינטטי .12
 

 בגמר עבודות התקנת הדשא הסינטטי. .13
 

שבוצעו ע"י מודד מוסמך  AS MADE"ל יבצע הקבלן וימסור למפקח מפות עדות פרט למדידות הנ

"  2010של הגבהים במגרש  ושל מערכת ההשקיה כל זאת ע"ג דיסק בפורמט "אוטוקאד  1:250בקנ"מ 

 גיליונות מודפסים. 2-ו

 

 הקבלן לא ימשיך לשלב הבא ללא אישור השלב הנוכחי ע"י המפקח  ואישור בכתב–הערה חשובה 

 ביומן העבודה על  המשך העבודה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טבעי וסינטטי מגרשי כדורגל  -נספח מפרט אחזקה 
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כל עבודות האחזקה המפורטות להלן כוללות את כל הנדרש לביצוע מלא של המטבלות המפורטות 
 וכוללות אספקת כל החומרים, הציוד הנדרש ופירוט העבודות נשוא מפרט זה.

 לאחזקת מגרש/י הכדורגל באילת: עבודהה הגדרת להלן

לשניים עד  באמצעות מכסחת רוטורית לפי הנחיות המפקח, אחת יבוצע - הדשא ושאיבת כיסוח

 הוראת המפקח. לפי בתדירות אחרת או שלושה ימים

 לעת ע"י המפקח.  מעת הכיסוח, שיטת הכיסוח יקבעו ייקבע גובה 

 לפני כל כיסוח.כיוון גובה הכיסוח ופילוס הסכינים, יעשה 

מעת לעת, לפני ביצוע שזרוע חורפי, עם שיקום הדשא בסוף עונות המשחקים ובכל  - כיסוח פטישים

 1.2מועד אחר שיקבע המפקח, ידאג הקבלן לספק על חשבונו, מכסחת פטישים )פלייל( דוגמת "אמזון 

י קרקע או חומר מטר עם מיכל איסוף. המכסחת, תגיע למגרשים כשהיא נקייה לחלוטין מכל שריד

 צמחי, כדי למנוע אילוח מדשאות המגרשים בפגעים ובקרקע זרים.

באמצעות  יבוצע ופיזור תכשירים גרגירים,   הדישון – מזיקים ועשבים להדברת תכשיר ופיזור דישון

 המפקח.  הוראת לפי אחרת בתדירות או לשבועיים אחת  דשן מפזרות

לוג על קטעי דשא, יסמנו שני עובדים באמצעות חוטים לצורך פיזור התכשירים באחידות וללא די

 מתוחים את מסלול הפיזור.

  כל תקינות את לוודא אחראי יהיה הקבלן המפקח. עליה שיורה ובכמות בתדירות תבוצע - השקיה

ברזים, וכל אביזר אחר. כל תקלה באחד  ההשקיה, מחשבים, ממטירים, צנרת, מערכת מרכיבי

 מבלאי, ונדליזם או כל סיבה אחרת תתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו.  ממרכיבי ההשקיה כתוצאה

תבוצע בעונות השנה החמות לפני תחילת פעילות משחקים לפי  – השקיית/צינון הדשא הסינטטי

הוראת המאמן או מנהל המתקן. עבודה זו תבוצע מספר פעמים ביום לפי הצורך לפי הנחיות הגורמים 

 המוסמכים.

 , ידאג להפעלת מערכת ההשקיה/הצינון עד לצינון המשטח הסינטטי.עובד הקבלן

 גב, לפי החלטת המפקח. במרסס מרסס מכני או מעת לעת באמצעות יבוצע הריסוס - ריסוס

המדולל. עומק הדילול ומספר  החומר של מלא איסוף ולאחריו מספר פעמים בשנה יבוצע - דילול

 המעברים יקבע בשטח ע"י המפקח.

 בהיקף המגרשים. לשבוע אחת באמצעות חרמש יבוצע - ""קנטים צוות/פאות הדשא.ק חיתוך 

  

דוגמת "ורטי סיד" שתאושר כמתאימה  מזרעה  באמצעות בשנה פעמים 3 -פעם יבוצע - חורפי שיזרוע

ע"י המפקח לביצוע השזרוע. לא תתקבל כל השגה על החלטת המפקח לגבי התאמת/אי התאמת 

 המזרעה.
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ס"מ לפחות  1.5כר הדשא בעומק   לתוך זרעים החדרת ה תהיה כזו המאפשרתהמזרעה המתאימ

 1ובצפיפות ובמספר מעברים באופן שהמרחק בין פסי ההטמנה של הזרעים בסיום העבודה לא יעלה על 

 ס"מ.

שעות  72המזרעה לביצוע השזרוע, תסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל מועד שיוחלט ע"י המפקח תוך 

 על ביצוע השזרוע.מקבלת הודעה 

המזרעה, תגיע למגרשים כשהיא נקייה לחלוטין מכל שרידי קרקע או חומר צמחי, כדי למנוע אילוח 

 המגרשים יהיו ככל הנראה, שונים 2מדשאות המתחם בפגעים ובקרקע זרים. מועדי השזרוע ב 

-הסתיו עונת כל במשך שיזרוע יעשה המגרשים, פני על שונים ובקטעים המגרשים, שטח כל על

 מיוחד.  במכשור צורך וללא הצורך, לפי האביב

לאחר כל אירוע שיתקיים על כר הדשא וגרם לנזקים )בעונת המשחקים, כמעט כל יום(, יעברו עובדי 

הקבלן ויפזרו בכל אזור שנפגע במהלך האירוע, תערובת זרעים וחול שהוכנו מבעוד מועד, באופן שלא 

 תיווצר הגבהת הקרקע באזור שטופל.

לאחר ביצוע שזרוע חורפי או בעת שיקום המגרש בעת הצורך, יפרוש הקבלן מערכת  – הנבטה השקית

 הנבטה. 

מערכת ההנבטה, נועדה להשקות את המגרש בעת שיקום הדשא ה"חם" בסיום עונת המשחקים ובעת 

 ביצוע ה"שיזרוע החורפי" מידי שנה. 

 מערכת ההנבטה תסופק ע"י הקבלן.

במערכת זו, בעת השזרוע ובעת שיקום הקיץ. לאחר שסיים את עבודתו, ידאג הקבלן יעשה שימוש 

הקבלן לקפל ולאחסן את מערכת ההנבטה במקום שיורה לו המפקח. כל נזק שנגרם למערכת במהלך 

 עבודת הקבלן יתוקן על ידו ועל חשבונו.

אות בגמר על הקבלן לוודא את תקינות המערכת בכל ימות השנה ולדאוג לקיפולה ואחסונה הנ

 השימוש.

הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לכר הדשא בסוף עונת המשחקים כולל  – טיפול סוף עונה

מדידות וכל פעולה , מערכת הנבטהיישור המגרשים, קרקוף,  אוורור, תיקוני מרבדים, פיזור חול, 

תגבר את עובד אחרת שתידרש ע"י המפקח. לצורך עבודה זו ישתמש הקבלן בכל הכלים שברשותו וי

האחזקה הקבוע במספר עובדים שידרוש המפקח למשך מספר ימים עד לסיום העבודות לשביעות 

 רצונם של המפקח ומנהל המתקן.

יבוצע מספר פעמים בשנה כפעולה עצמאית או כפעולה משלימה לפעולת אוורור או זריעה.  – פיזור חול

 החול שיידרש יסופק ע"י המזמין. 

ספר פעמים בשנה לעומק, במועדים, בשיטה ובצפיפות שיקבעו ע"י המפקח. האוורור מ יבוצע - אוורור

חורים למ"ר במעבר אחד או באמצעות מאווררת מסוג  100יבוצע או ע"י מאווררת צינוריות המבצעת 

 "ורטי דריין" שתסופק ע"י הקבלן. סוג המאווררת יקבע ע"י המפקח.

או יותר, בהתאם להוראות מנהל  לשבוע אחת יעשה כדורגל,לפי הנדרש במגרשי  גבולות סימון - סימון

 בצבע. סימון המגרש במכונת
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 המפקח, עליהם שיורה המגרשים פני על שונים ובקטעים במועדים  בקרחות מרבדים שתילת

מ'  2מרבדי דשא שקולפו משולי המגרשים באזורים עליהם יורה המפקח בגלילים באורך  יישתלו 

 שקיעות בפני השטח. או בליטות כל יצירת ללא המגרשים בגובה  ו,לפחות. המרבדים יונח

בקטעים קטנים על פני המגרשים שיורה עליהם המפקח, יישתלו קטעי מרבדי דשא שקולפו משולי 

 שקיעות בפני השטח. או בליטות כל יצירת המגרשים באופן דומה ללא

ענות קבלן בדבר צורך בהנחת מרבדים עבודה זו, תבוצע ללא מגבלה של כמות או מועד ולא תתקבלנה ט

 משטח המגרשים. 10%כתוצאה משימוש מוגזם. ובלבד והשטח המבוקש לקילוף לא יעלה על 

אחת לשנה במועד שיחליט המפקח, יבצע הקבלן על חשבונו  – מדידות וסימונים ע"י מודד מוסמך

מ'.  5מ' * 5ש בהצבות של באמצעות מודד או באמצעות מכשיר לייזר, מדידה טופוגרפית של שטח המגר

 המדידה תכלול הצבת יתדות סימון בשטח המגרש בצפיפות הנ"ל.

ע"י עקירת העשבים ידנית או באמצעות טיפול  המפקח הוראות לפי לעת מעת תעשה - עשבים הדברת

 המתאימים. בתכשירים

 תבוצע לאחר כל משחק ובכל מועד אחר לפי הנחית המפקח. – שליפת והתקנת השערים

חודשים לפי הוראות המפקח ותועברנה מיידית ע"י הקבלן לתחנת  6יבוצעו אחת ל  –  יקות קרקעבד

ויהיו ע"ח  Phהאבחון או המעבדה שיורה המפקח. הבדיקות יכללו יסודות מקרו ומיקרו וכן בדיקת 

 הקבלן. תוצאות הבדיקות יישלחו מהמעבדה הבודקת ישירות למפקח ולמנהל המתקן.

יבוצעו עד אחת לחודשיים לפי הוראות המפקח ותועברנה מיידית ע"י  –  טודותבדיקת מחלות ונמ

הקבלן לתחנת האבחון או המעבדה שיורה המפקח. הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן. תוצאות הבדיקות 

 יישלחו מהמעבדה הבודקת ישירות למפקח ולמנהל המתקן.

ת ציוד האחזקה שיסופק תבוצע באופן שוטף ע"י הקבלן באמצעו – אחזקת כר הדשא הסינטטי

במסגרת ביצוע כר הדשא. הקבלן יהיה אחראי על תקינות הציוד הנ"ל ועל ביצוע כל עבודות האחזקה 

 כולל הברשה, גירוף, ניקוי ידני ובאמצעות מפוח וכל עבודה אחרת שתידרש.

 דשא סינטטי

 

 ע.בתקופות האימונים הדשא הסינטטי יעבור הברשה במברשת קשיחה נגררת אחת לשבו .1

או עפ"י הוראות היצרן  גרומינג לריענון שכבת הגומי  יבוצע פעולת סירוק שבועייםאחת ל .2

 .המחמיר מבניהם

. ביצוע 2. גרומינג )דיקומפקטינג( , 1אחת לשנה יבוצע פעולת ריענון של הדשא שיכלול,  .3

ך . והוספת גומי חדש במידת הצור3תהליך שאיבה וסינון של סיבי דשא לכלוך וגומי פגום, 

 תוך תהליך הברשה.

אחרי או לפני כל יום פעילות יש לבצע סריקה לניקיון של גופים זרים. ולבחינת מצב  .4

 החיבורים בדשא.

 כל פתיחה של חיבורים יש לתקן מידית על פי מפרט היצרן. .5
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טיפול ואחזקה של מערכת ההשקיה, בדיקת תקינות תותחי השקיה, לחצים, כווני התזה,  .6

 שבועות לתחזוקה. 2-3החורף אחת ל  הפעלת המערכת בתקופת

 8ביצוע הוראות היצרן אשר ימסרו ע"י המתקין כדי להבטיח את תקופת האחריות של  .7

 שנים לדשא.

פרט לכל הפעולות המוזכרות לעיל, יבצע הקבלן כל פעולה אחרת שאינה מוזכרת לעיל אשר  –שונות 

 תבטיח את איכותו הגבוהה של כר הדשא.

  –ציוד האחזקה 

הקבלן להחזיק בבעלותו את כל הציוד הדרוש לצורך ביצוע העבודות שיוגדרו ע"י המפקח )הכלים על 

 המוזכרים כנדרשים בקביעות במחסן נייד שיסופק ע"י הקבלן( ואלו הנזכרים כשימוש מעת לעת. 

 המגרש: לאחזקת הנדרש הציוד להלן

 לפחות. מטר 3 של פיזור עם גלגלי בלון ברוחב רוטורית מדשנת .1

כלי זה יהיה חדש בעת תחילת  KUBOTA G-1900-S דוגמת איסוף מיכלי בעלת רוטורית כסחתמ .2

  .עבודת הקבלן במגרש. כלי מחודש ייבדק ע"י המפקח

כ"ס ומעלה דוגמת  28טון עם גלגלי בלון רחבים מיועד למדשאות עם מנוע  1טרקטור במשקל עד   .3

KUBOTA ST-30 ת, מדללת, מאווררת, מרסס ועוד( לצורך גרירת כלים )מכסחת פליל, אוספ 

 KUBOTA D330חרמש מוטורי דוגמת   .4

 ליטר לפחות. 10בנפח  MATABiמרססי גב ידניים דוגמת   2  .5

מ'  10מוט ריסוס ברוחב  PTOליטר הפעלה באמצעות  300רתום לטרקטור נפח מיכל  מכני מרסס .6

 לפחות.

 EUROGREEN.מתוצרת  LINOMATחשמליות דוגמת    צבע מסמנת .7

 פוח לניכוי לכלוך מכר הדשא הסינטטי.מ .8

 מכונת סירוק לדשא סינטטי. .9

 שואב כסחת. .10

על הקבלן להחזיק את כל הציוד הנ"ל, במחסן נייד שיסופק על ידו. הקבלן לא יורשה להעביר את 

 הכלים הנ"ל אל מחוץ למגרשים. כל הציוד יהיה חדש. 

ח )ראה הערה לגבי המכסחת ציוד מחודש/משופץ, יאושר רק לאחר שנבדק ואושר ע"י המפק

 הרוטורית(.

 הקבלן מתבקש לצרף למסמכים אותם יגיש בהצעת המחיר, אישורים על בעלות או הזמנת כלים כנ"ל.

 המגרש מעת לעת: לאחזקת הנדרש הציוד להלן

 GRAVELY "PRO VAC1050דוגמת  הכסחת לאיסוף שואב .1

 מ' לפחות. 2מ' *  1.5רשת יישור והחלקה עשויה מתכת מגולוונת, גמישה בגודל  .2

 מטר עם מיכל איסוף. 1.2מכסחת פטישים )פלייל( דוגמת "אמזון"  .3

מאווררת רוטטת מסוג "ורטי דריין" או ש"ע הכוללת סט צינוריות חלולות בנוסף  על הצינוריות  .4

 המלאות.

  TURFCO, METE-R-MATIC F-12Bמפזרת חול )טופדרסר( דוגמת , .5

  TOROא ו  OLATEוגמת מ' לפחות ד 1סכינים ברוחב  מדללת .6

 מכבש נגרר. .7
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 ”RYAN" 48” LAWNAIRE 16 TINES PER WHEEL 1/2"מאווררת צינוריות דוגמת   .8

CORING 

 ס"מ לפחות. 46מקלפת מרבדי דשא ברוחב  .9

משזרעת הטומנת את הזרעים בתוך הקרקע דוגמת "ורטי סיד" או אחרת ובלבד שתאושר ע"י  .10

 המפקח.

 טטי  אשר תאושר על ידי המפקח .מברשת מכאנית להברשת הדשא הסינ .11

על הקבלן להחזיק בבעלותו את הציוד הנ"ל. ועליו לספקו למגרש בכל עת שיידרש ע"י המפקח ללא 

 כל הגבלה על מספר הפעמים. 

 הקבלן לא יורשה להכניס את הכלים הנ"ל אל המגרש, לפני שנוקו היטב, נבדקו ואושרו ע"י המפקח.

 דברה וצבע לסימון המגרשאספקת הדשנים, החול, חומרי הה

. הקבלן יערוך רישום מדויק ביומן, שיעודכן בכל עת, בעת קבלןאספקת כל החומרים הנ"ל תעשה ע"י ה

שימוש באחד החומרים או אספקתו לאתר. ביומן זה תופיע הכמות במלאי של כל אחד מהדשנים, 

מלאי הנדרשת לצורך ביצוע  על קיום רמת חומרי ההדברה והצבעים לסימון ועל הקבלן להודיע למזמין

 . הנחיות המפרט

 כ"א לביצוע התחזוקה

 לצורך ביצוע כל עבודות התחזוקה הנ"ל, יעסיק הקבלן, עובד מיומן בהפעלת ציוד חקלאי ובעל רישיון

נהיגה בטרקטור. העובד, נדרש להיות בעל ידע בהפעלת המחשבים המותקנים במגרשים. המזמין או 

ים המועסקים ע"י הקבלן ויהיו זכאים לדרוש בכל עת, את החלפת בא כוחו, יאשרו את העובד

ימים לצורך מציאת עובד  10העובד/ים ללא צורך במתן סיבה לקבלן ובלבד שתינתן לקבלן התראה של 

 חדש.

 6העובד  הנ"ל, ימצא במגרש, ככל שיידרש לצורך ביצוע עבודות האחזקה הנ"ל ובכל אופן לא פחות מ 

 שעות ליום.  8ימים בשבוע למשך 

 שעת תחילת העבודה, תקבע ע"י מנהל המתקן.

מנהל המתקן יהיה רשאי לדרוש מעובד הקבלן ביצוע עבודות אחזקה למתחם המגרשים שאינן 

 מוגדרות כעבודות טיפוח כר הדשא כגון צביעה, תיקונים, ניקיון ועוד.

 הנחיות עבודה ויומן עבודה

רו לקבלן ע"י המפקח. האמור לעיל, אינו גורע מאחריות כל ההנחיות לביצוע הפעולות השוטפות יימס
הקבלן לעשות ככל הנדרש ובכל האמצעים כדי לשמור על בריאות כר הדשא. לצורך כך, יבצע הקבלן 

ימי עבודה כדי לנסות ולאתר מחסורים בחומרי הזנה, הופעת מחלות,  3עצמו, סיור במגרש אחת ל 
אותר פגע כנ"ל, ידווח הקבלן מייד למפקח ולמנהל המתקן מזיקים, עשבים או כל פגע אחר במדשאה. 

 ולמפקח.

העתקים, של כל הפעולות השוטפות והחריגות המתבצעות בכר  3הקבלן ינהל רישום ב יומן עבודה, ב 

 הדשא. דוח חודשי מסכם יישלח למנהל המתקן ולמפקח.

 קרית הספורט אילת-מפרט לדישון/הדברה מגרשי כדורגל 
 

 דונם .  18מגרשים בגודל של   2ומרים הינה לאחזקת : כמות החהערה

במידה וחומר מסוים לא יסופק , עלותו תקוזז מסכום האחזקה החודשית של הקבלן. על פי מחירון 

 דקל

 עבודות סלילה, צביעה ותמרור - 51

 עבודות סלילה 51.00
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 עבודות סלילה 51.1

 מפרט מיוחד    
עבודה זו והמשלימים או משנים את המפרט פירושו התנאים המיוחדים המתייחסים ל

 ואת אופני המדידה המתוארים שם. 1998משנת  51הכללי פרק 
 

 פינוי פסולת               
 פסולת מעבודות פרוק ועודפי עפר תסולק מהשטח לאזורים המיועדים לפיזור פסולת     

 לוק פסולת ואגרת הטמנה כלול ומאושרים  ע"י הרשויות המתאימות, התשלום עבור סי               
 במחירי היחידה השונים.               

 
 פירוק אספלט  51.1.010

   הפירוק יבוצע באזורים המסומנים בתוכניות או לפי הוראות המפקח. הפירוק כולל את 
 שכבות   האספלט בכל עובי שהוא, וכולל את ניסור האספלט בגבולות שטחי הפירוק.

 
 קרצוף 51.1.020

רצוף שטחי אספלט קיימים לעומק נדרש עפ"י תכניות כדי לאפשר פיזור שכבת בטון ק
ס"מ. הקרצוף יעשה במכשירים מתאימים המאושרים ע"י  3אספלט נושאת בעובי עד 

של המפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה לפי  51018המפקח מראש וכמפורט בסעיף 
 השטח במ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל. 

 
 פירוק אבני שפה  1.03051.

  באזורים המסומנים בתוכניות או לפי הוראות המפקח, יפרק הקבלן אבני שפה מכל סוג 
 שהוא.

 הפירוק יכלול את התושבת והמשענת מבטון. הפסולת תסולק מהאתר למקום שפך מאושר,    
 ומי שיהודק כמתואר בסעיף פינוי פסולת. הבורות והחללים שנוצרו ימולאו בחומר מילוי מק   
 בבקרה מלאה. שימוש חוזר של אבני שפה מכל סוג שהוא יותר לקבלן אך ורק לפי הוראות   

 של המפקח בכתב ולאחר סימון אבני השפה המתאימות על ידו.    
 

 פרוק תמרורים ושלטים 51.1.040
 חוזר.תמרורי תנועה, שלטים, עמודי תחנות אוטובוסי וכו' יפורקו בצורה שתאפשר שימוש     
 הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא יפגעו האלמנטים המפורקים כלל הצבע, הכיתוב וכו'.    
 העבודה כוללת פירוק העמודים, ניקויים, אחסונם, צביעתם מחדש, הצבתם במקום בו    
 יורה המפקח כולל חפירה ויציקת יסוד חדש מבטון כנדרש לעמוד חדש והשלמת כל     
 לביצוע מושלם של העבודה.האביזרים החסרים     

 
 ניסור אספלט 51.1.050
 בגבולות שטחי פירוק האספלט ובקווי התחברות לאספלט קיים, ינסר הקבלן את האספלט    
 באמצעות מסור מתאים שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה שימוש במדחס ופטיש    
 לפני מועד סלילת השכבות אוויר. הניסור יבוצע לעומק כל שכבות האספלט. יומיים     
 .80/100האספלטיות החדשות ימרח הקבלן את הדופן המנוסר בביטומן חם מסוג     

 
 התאמת גובה )הנמכה/הגבהה( מכסה תאים 51.1.048
 המכסאות יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הריצוף הקיים באופן שלא תהיה כל מדרגה      
 מצאים במדרכות ובכבישים כגון: ביוב, מים, בזק,ביניהם. ההתאמה מתייחסת לתאים הנ    
 תפאורה, טל"כ וכו'.    
 ההתאמה כוללת :  הוספה ופירוק של תקרה ומכסה לעומס המתאים )יימדד בנפרד( תיקון,    
 עיבוד התא, הוספה או הורדת שלבי סולם וכו'.    

   
 עבודות עפר    51.2

  
 חפירה  51.2.220

 
 צעו בתחום תוואי כביש החדש ובקטע כביש קיים המיועדת להרחבה כפי עבודות חפירה יבו    

 שמופיע תכניות.               
   העבודה כוללת:  עבודות עפר,חפירה בכל סוגי קרקע או שטח, העמסה והעברת ופיזור 

 החומר באזורי מילוי, חפירה ידנית בשטחים מוגבלים במידת הצורך. 
 קיימת תבוצע בזהירות על מנת לא לפגוע במבנה הקיים. במהלך  חפירה ליד מיסעה ומדרכה    

 הביצוע על הקבלן לנקוט באמצעים למניעת אבק במיוחד באזורים הקרובים לבנייני משרדים  
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 יישור שתית והידוקו 51.2.310
 

 של המפרט הכללי לדרגת צפיפות  510262יישור השתית והידוקו ייעשה כמפורט בסעיף  
 במפרט הכללי לפי סוג הקרקע. 510263ף כמפורט בסעי 

 
 הכנת צורת דרך 51.2.320

 
 הכנת צורת דרך תבוצע בשטח חניות ומדרכות וכבישים, העבודה כוללת: חרישה של שתית              
 הידוק ס"מ )לפי גבהים המתוכננים( יישור ו 30הקיימת הוספת מילוי או חפירה עד גובה של               

 מבוקר.              
 עבודות מצע ותשתית       51.3

 
 מצע סוג א  1.3.310

בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן גרוסה סוג א' אשר יעמוד  
 של מפרט הכללי. עובי השכבה לאחר הידוק לא יקטן  510322בכל הדרישות המפורטות בסעיף 

 צפיפות הנדרשת בכל שכבה הינה כמפורט בסעיף ס"מ. דרגת ה 20 -ס"מ ולא יותר מ 15מ 
 של מפרט הכללי. 510325 

 
 עבודות אספלט     51.4

 
 שכבת בטון אספלט מקשרת ונושאת 51.4.310

 
 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים והביצוע. 5104תשומת לב הקבלן מופנית לפרק 

ישות המפרט הכללי בפרויקט ייעשה שימוש בתערובת אספלט שונות אשר יעמדו כולן בדר
)הספר הכחול( בהוצאת משרד הביטחון. טיב האגרגטים בהם יעשה שימוש בייצור כל תערובת 

 של המפרט הכללי. 51041האספלט, יעמוד בדרישות מאגרגט סוג א' כמוגדר בסעיף 
לגבי שכבה  510421בסעיף  9דירוג האגרגטים בתערובות לסוגיהן יתאים למצוין בטבלה  מס' 

ס"מ לאספלט  4, לגבי שכבה נושאת )עובי  1ס"מ( בעלת גרגיר מקסימאלי " 6ובי מקשרת )ע
. תכונות התערובת יתאימו למצוין בסעיף 1/2חדש וקורצף( בעלת גרגיר מקסימאלי של 

המחיר כולל את ההספקה, ההובלה, הפריקה, הפיזור והכבישה וכן את ההגבהה  510423
 כמצוין בפרט. )תוספת חומר( ליד אבני שפה כניסה לרכב

על הקבלן לבצע את עבודות האספלט לפני עבודות הריצוף ועליו האחריות לשמירת ניקיון 
 אבני השפה. כל המידות הן לאחר הידוק. 

 
ינוכה ממחיר האספלט, שווה  10%-במידה והסטייה בדרישה תהיה גדולה )בערך מוחלט( מ

 פק הביטומן למפעל המייצר.מכמות האספלט שסופקה באותו יום בו סו 75%-ערך כספי ל
 

  ציפוי מאחה 51.4.202
 

המשטח שיש לצפותו בציפוי מאחה )בין אם שכבה חדשה או שכבה מקורצפת(, יטואטא 
 -1במטאטא מכני ובמטאטא יד מאבק, לכלוך וכל חומר זר. המשטח ירוסס בתחליב ביטומן 

SS  ק"ג/מ"ר  0.5ט חדש או ק"ג/מ"ר על גבי אספל 0.25בשיעור של  50%מדולל במים בשיעור
 של המפרט הכללי. 510452על גבי אספלט מקורצף והביצוע יהיה כמפורט בסעיף 

 עבודה זו תבוצע אך ורק באישור המפקח בכתב ביומן העבודה.
 המדידה לתשלום תהיה לפי השטח במ"ר.

 
 
 

 עמודים אחרים, תמרורי תנועה ואביזריהם 51.9
 

 עמודי תמרור   51.9.010
 

 מ"מ. 3.96ועובי דופן  3העמוד יהיה מצינור ברזל מגולוון בקוטר "                    
 דס"מ יוחזק בברזלי עוגן אשר יעוגנו ביסו 70העמוד יוכנס לתוך הקרקע בעומק                     
 ( בכל מקרה ממדי יציקת הבטון יותאמו20-ס"מ )ב 40X40X40בטון בגודל מזערי                     

 לממדי החפירה ליסוד עד למפלס פני שכבת המצע. אם התקנת העמוד תבוצע על                    
 שטח סלול או מרוצף יש להחזיר את המצב לקדמותו בגמר העבודה כולל ניקוי                      
 ופינוי הפסולת מהשטח.                    
 ס"מ מקו אבן השפה אלא אם נקבע אחרת. 80חק של העמוד יוצב מאונך ובמר                    
 שכבות  2-שכבות יסוד בצבע מיוחד )סינכרומט( ו 2שכבות:  4-העמוד יצבע ב                    



152 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________

 

 "סופרלק" או גילוון וצביעה או ש"ע לפי דרישת מזמין העבודה.                    
 

 ם לפי גובה העמוד:מבדילים בין שני סוגי עמודי                    
                     
 אספקת והתקנת עמוד לתמרורי דרך מסוג קצר                    

 
 מ' 1.0כאשר מרחק בין תחתית התמרור / השלט לפני המדרכה / אי תנועה הינו                     
 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה.                    

 
 אספקה והתקנת עמוד לתמרורי דרך מסוג רגיל                    

  
 מ' 2.20כאשר מרחק בין תחתית התמרור / השלט לפני המדרכה / אי תנועה הינו                     
 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה ולפי סוג העמוד.                    

 
 

 תמרורים ושלטים          51.9.002
 

 תמרורסימון על גבי ה .1   
  
 הסימון על גבי התמרור יהיה בהתאם ללוח התמרורים הרשמי שפורסם ע"י משרד   

 ם נכלליםועדכונים לו שפורסמו לאחר מכן. השלטי 2012התחבורה. נוסח אחרון יולי                         
 בתמרורי מודיעין.                         

 
 התקנת תמרורים .2 

 
של מכון התקנים  111יה בהתאם למפרט אספקה מס' התקנת התמרורים תה

 הישראלי.
 בכל הקשור לפח ממנו עשוי התמרור, עיבוד פח התמרור וצביעתו, הסרט מחזיר   
 האור מהווה את הסימון על גבי התמרור והדבקת הסרט לפח התמרור.  

 
 צורת האותיות .3 

 
 "להנחיות לאופן הצבת  צורת האותיות, מידותיהן והרווחים ביניהן יהיו בהתאם   

 בהוצאת המפקח על התעבורה במשרד התחבורה. גובה  2012תמרורים" דצמבר                         
 ודל סי לגהאותיות והספרות בתמרורים ובשלטים המיועדים לנהגים בכלי רכב יהיה יח                        
 ות לא יקטן מ"מ. המרווח בין האותי 15עובי האותיות לפחות ס"מ.  10התמרור, לפחות                         
 אחוז מגובה האות. 30מ"מ  ולא יעלה על  20-מ                        

 
 גובה תחתית .4 

 
 מ' לפחות במקום בהם עשוי לעבור הולך 2.20גובה תחתית התמרורים והשלטים יהיה   
 ניתן למקם תמרור בגובה נמוך יותר רגל. במקומות שאינם מיועדים למעבר הולך רגל  
 לאחר קבלת אישור המתכנן.  

 
 
 
 

 גודל התמרורים .5 
 

  –גודל עירוני. קוטר תמרורי הוריה עגולים  –אורך צלע בתמרורי אזהרה משולשים   
 :גודל עירוני. תמרורי מודיעין בהם נכללים גם שלטי הדרכה יהיו במידות                         

 עירוני או כנדרש בכתב הכמויות.גודל   
 

 צבע התמרורים .6 
 

צבע התמרורים יהיה בגוונים : אדום, כחול, ירוק, צהוב, לבן וכתום ובהתאם 
לדוגמאות הגוונים בלוח התמרורים עשויים מחומר מחזיר אור מעולה בהתאם 

 .  הגוון השחור לא יחזיר אור.111למפרט אספקה מס' 
 

 גב התמרור .7 
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 רור יהיה בצבע הטבעי של סגסוגת האלומיניום ממנה עשוי פח התמרור, אך גב התמ  

 חייב להיות ללא ברק.                       
 

 ההתקן להצמדת התמרור לעמוד .8 
 

במפרט  10התמרורים יוצמדו לעמודים באחת מארבע השיטות הנזכרות בסעיף 
להתאים לסוג התמרור  של מכון התקנים הישראלי. השיטה חייבת 111מס'   אספקה

כמוסבר במפרט האספקה הנ"ל. כל חלקי החיבור העשויים פלדה יוגנו מפני קורוזיה 
על ידי   ציפוי קדמיום. עלות ההתקן וברגי החיבור של התמרור לעמוד תיכלל במחיר 

 התמרור.
 

 ביטול תמרור .9 
 

 ובלתו למחסןהעבודה כוללת הפרדת התמרור מהעמוד בלי לפגוע בתמרור או בעמוד ה  
 המזמין ומסירתו לידי נציג המזמין.  

 
 העברת התמרור .10 

 
העבודה כוללת הפרדת התמרור מהעמוד במקום בו הוא מוצב בהתאם להנחיות 

תמרור, הובלתו והתקנתו במקום החדש, כולל סגירת חיבור במקום הישן  לביטול
 השטח לקדמותם כולל השלמת הריצוף או הציפוי. והבאת פני

 
 אחזקת תמרורים .11 

 חודשים. לאחר הביקורת יש לתקן את כל  3אחזקת כתמרור כוללת ביקורת כל 
הליקויים שנתגלו כגון: תמרור כפוף או מסובב, תמרור מוסתר, תמרור שנשבר 

בחלקו,  תמרור מזוהם או בלוי שאינו קריא יותר. חובה לבדוק שמא תמרור מסויים 
שינויים שנעשו בסביבתו. יש לוודא שהתמרורים אינו ממלא  יותר את  תפקידו עקב 

ובסיסם לא נוצלו לצרכי  תעמולה ופרסומת מסחרית. אחרי הבקרה יש לרחוץ את 
התמרורים  המזוהמים, לתקן את כל הליקויים שנמצאו במידה והם ניתנים לתיקון 
ולהציב תמרורים  חדשים במקום הפגומים ללא תקנה. תמרור שפג תוקפו, או סולק 

 רד שעליו הוא  מתריע, או שונתה התקנה בתקנות התעבורה יש להסיר.המט
 

 סימון דרכים 51.9.20
 

 בסימון דרכים נכללים סימון מיסעות בטון או אספלט המשמשות כבישים, –הגדרה  .1    
 מגרשי חניה, חניונים מקורים וכל משטח אחר שנועד לנסיעת מכוניות.  

 
 חי הצבע, הקווים והאותיות יהיו בהתאם לתוכניות, אםמידות שט –צורות הסימון  .2    
 תמרורי סימון עפ"י –צוינו מידות בתוכניות יהיו המידות בהתאם ללוח התמרורים   

, המכון לחקר 2012הדרך ובהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמרורים דצמבר 
 תחבורה,  טכניון.

 
 ון התקנים הישראלי לאיכותהמצע יספק אישורים של מכ –צבעים לסימון דרכים  .3   

הצבעים שהוא מתחייב לספק. צבעים שגוונים לבן וצהוב המיועדים לסימון דרכים 
 ותקנים אחרים המוזכרים בתקן הנ"ל. 2001דצמבר  935בהתאם לתקן הישראלי  יהיו

 החומר יעמוד בדרישות התקן ל :  
 אריזה וסימון .1
 דגימה והתאמה לתקן .2
 ספקטרליותתכונות פיזיקליות, כימיות ו .3
 גמישות ועמידות הציפוי .4
 שיטות בדיקה לנ"ל. .5

 
 הכנת פני הדרך לצביעה בסימני דרכים ושיטת  –הכנת פני הדרך וצביעת סימנים  .4

 אפריל  934של דרכים עירוניות ולא עירוניות יהיו בהתאם לתקן ישראלי  הצביעה             
 נ"ל.ותקנים אחרים המוזכרים בתקן ה 2001             

   
 העבודה תהיה בהתאם לדרישות התקן ל :          

 הכנת פני הדרך .1
 הכנת הצבע .2
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 הצביעה .3
 

 תנאים לצביעה :
 הסרת צבע קיים מהדרך וציפוי מחדש .1
 
 רישום ביומן .2

 
 ביטול סימון קיים יבוצע באופן שיבטיח הסרתו לצמיתות.  –ביטול סימון  .3

 י בשכבת מיסעה חדשה.ע"י גירוד או ציפו 934ההסרה תהיה כמפורט בת"י 
 אין למחוק סימנים קיימים ע"י כיסוי בצבע. במקרה שהקבלן יטעה בסימון   
 יהיה עליו להרחיק את הסימון המוטעה על חשבונו לצמיתות.   

 
 במקרה של חידוש הסימון, יש להקפיד על חפיפה בין הסימון –חידוש סימון  .4  
 החדש להיות שונה מהסימוןהחדש והסימון הקודם. במקרה של הסימון    

 ת.כמויוהקודם, ירחיק הקבלן את הסימון הקודם למצוין בכתב ה                                         
 

 יש להגיש מחיר סימון לפי יחידה או מטר אורך  –.          הצעת המחיר והאחריות 5
 למקום הצביעה יצוין  למצוין בכתב הכמויות. על אבן השפה בסמוך בהתאם             
 בצבע תאריך הצביעה.             

 הבדיקה תיעשה ע"י נציג המזמין ונציג הקבלן.  –בדיקת השחיקה בשטח  .6
 במקרה של חילוקי דעות, יחליט המזמין והחלטתו תחייב את הקבלן           

 שלא יוכל לערער על כך.
  100-טח הצבוע ללצורך בדיקת אחוז השחיקה יחולק הש –אופן הבדיקה    

 ת מהמשבצו 1/3 -סמ"ר לפחות. אם ב 2.5משבצות, כל משבצת בשטח                                    
 יש לצבוע מחדש את השטח כולו 50%אחוז השחיקה של עולה                                    

 הסדרי תנועה זמניים    51.9.30               
 

בפרויקט תוך  יסופק לקבלן תכניות הסדרי תנועה זמניים עבור עבודות הסלילה הנדרשות                               
 מניעה להסדרי תנועה קיימים בשטח.

 ם ככל שיידרשו שלבים כפי שמופיע ושלבים נוספי 2-ע"פ התכנון עבודות סלילה יבוצעו ב                               
 חילת             תע"י המשטרה. על קבלן לקבל אישור המשטרה על תכניות שלבי ביצוע לפני                                

 עבודתו.                               
 היה הוא    י  -עה במידה ויחליט הקבלן לשנות את סדר העבודה וכנגזרת מכך את הסדרי התנו                               

 ויות  אחראי בלעדי להכנת הסדרי תנועה חדשים ולקבלת אישור המשטרה ולכל העל                               
 יצועו.הנוספות הנגזרות מכך. אישור המפקח לשינוי שיבקש הקבלן הינו תנאי לב                               
 א, בה שהיהוא סופי ומוחלט ולא ישתנה מכל סי התשלום עבור הסדרי תנועה הזמניים                               
            קבלן     דול וההכמויות, אביזרי בטיחות ושלבי ביצוע שעל הקבלן יהיה לבצע יכולות לג                               
 וע או ל לתבא יוכמתחייב לבצע את כל הסדרי תנועה הזמניים הנדרשים במחיר שנקבע ול                               
 צוע ורך בילדרוש תשלום נוסף, "התשלום קומפלט לכל הסדרי התנועה ככל שיידרשו לצ                               
 ור  ט התמרהעבודה במספר שלבים ככל שיידרש" ובנוסף  מודגש בזאת כי נושאי השילו                               

 ספלט קיים, צוות מאבטחים ויתר האמצעים הנדרשים בעת נטילת מדגמי אספלט, ריבוד א                               
 ריותו נם באחביצוע חציות בכביש הקיים להנחת תשתיות וביצוע עבודות צבע סופיות הי                               
 .הבלעדי של הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד                               
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 צינורות   57.02

 צינורות כללי 57.02.01

במפרט הכללי  57הצינורות לקווי המים יהיו בהתאם לדרישות הרלבנטיות של פרק 
 וכמפורט בפרק זה. 

יותר שימוש רק בצינורות שנמצאים ברשת המים העירונית של אילת ושהמזמין אישרה 
 מראש )לפני או בשלב המכרז( את השימוש בהם. 

 פוליאתילן צינורות   57.02.02

 הגדרת הצינורות ותקן  (א(

קרקעית למערכות מי -המתאים בהנחה תת UV-שחור עמיד למוצלב צינור פוליאתילן 
 .1 חלק 1519. הצינור מיוצר לפי ת"י השתיי

המתאים בהנחה  UV-שחור עמיד ל PE 100צינור לחלופין ובאיור מוקדם של המזמין 
"צינור פוליאתילן להעברת  499 וצר לפי ת"י . הצינור מיהשתייקרקעית למערכות מי -תת

 .  ISO 4427 -מים בלחץ" ו

 מעלות 95 בר ובטמפ' 12 מעלות 20' לחץ עבודה בטמפ ,SDR-13.6 12.5 דרגיונחו צינור 
 בר.  4.5

 (.16)דרג  SDR-11-אביזרי פוליאתילן יהיו כולם לא פחות מ

  היצרן והצינור על גבי הצינור.  לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי

יצרן בין יקבע בין הקבלן ליבאורך מכסימלי כפי שאו במוטות צינורות יסופקו בגלילים 
  הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

  פוליאתילןספחים לצינורות   (ב)

 ן. ספחים לאורך קוז'ופיוראלקטתוך מופה לרייהיו ע"י פוליאתילן מוצלב חיבור צינורות 
 ן.  'ופיוזרתוך אלקטיעל פי הנחיות היצרן ומחוברים ברכולם הצינורות יהיו 

תוך ייהיה בשיטת רמ"מ ויותר   90בקוטר החיבור צינורות  ,100PE בצינור מריפלקס
מ"מ )כולל(  90בקטרים עד חרושתי בלבד. בקו מייצור וכולל שימוש באביזרים בלבד פנים 

 החיבור יהיה באמצעות מופה וריתוך אלקטרופיוז'ן.

מ"מ. בכל יתר  50רותכים אלקטרופיוז'ן יורשה רק ביציאות עד מי מסעף מוש ברוכביש
 המקרים יש להשתמש בהסתעפות או בהסתעפות מעבר בריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן.

ות וכו' יהיו טיב החומר, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיק
 מפרטי והנחיות היצרן.  ,5707 עפ"י המפרט הכללי פרק

לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שרות 
 השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכונן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך. 

ידרש יוהנחת הצינור כפי ש תעילה לשינוי במחיר הספק וואי אישור הצעת הקבלן לא יה
 ע"י המפקח וכתב הכמויות. 

  וליאתילןקבלן צנרת פ )ג(

ווג קבלנים וכו'( יאישור קבלן רשום, ס כגוןבנוסף לכל הדרישות הפורמליות מהקבלן )
הקבלן חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל. 

דה של יצרן הצינורות, בו מדגיש שרות השדה הקבלן מחויב להגיש מכתב משרות הש
שנתן הדרכה לקבלן או לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות 

 ילן המסופקים לאתר עבודה זה. תפוליא

הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודת השדה, הנחת קווי מים, עד אשר יציג לשביעות רצון 
ו בעבודה מיוחדת זאת. כל ההוצאות המפקח את כל המסמכים וההוכחות להכשרת

  גרמו עקב כך יהיו על חשבון הקבלן.ישי
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 צינורות פלדה 57.02.03

 כללי  -ינורות פלדה צ )א(
מתאימים לדרישות הרגה א', ד 530 הפלדה  יהיה מיוצר לפי תקן ישראלי ת"י  תצינורו
ועם עטיפה  266.1של המפרט  הכללי. צינור עם ציפוי מלט על פי מפמ"כ  570401סעיף 

 "(. 2)דוגמת  "טריו דרגה  266.3חיצונית פוליאתילן שחול דו שכבתית לפי מפמ"כ 

 בהתאם לכתב הכמויות יהיה גם עם ציפוי חיצוני של עטיפת בטון דחוס בעובי
 . 266.4מ"מ לפי מפמ"כ  19

 ביזרים חרושתייםא ב()
וטר וכד' יהיו חרושתיים ל האביזרים בקו הצינורות כגון קשתות, הסתעפויות, מעברי קכ

 בלבד על פי הנחיות יצרן הצינורות ולא יורשה ייצור עצמי ומקומי של אביזרים.

 העטיפה החיצוניתוכל האביזרים יענו, מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי 
העטיפה ו. הציפוי הפנימי ת)או הצביעה(, לדרישות המפורטות לעיל לגבי הצינורו

 בבית החרושת.  תייעשו ע"י יצרן הצינורוהחיצונית 

 יתוך צנרת ר (ג)
  57בודת ריתוך הצנרת תיעשה על פי מפרטי מקורות, המפרט הבינמשרדי מס' ע
 חרושת. בנוסף לכך יש להקפיד בפרטים הבאים: ההנחיות בית ו 57042עיף ס

ח"ר בלן יעסיק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של ביק . 1
  .תלצינורו

ק רX-PANDO חלקים )ללא ראש פעמון( ייעשה שימוש במשחת  תריתוך צינורוב .2
בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי הבטון  תמרווחים בין שפת הבטון של הצינורוהבמילוי 
 הפנימי.

  תדיקות רדיוגרפיוב (ד)
קטעים מטר ויותר. ל 100מהריתוכים לקו באורך  20%-דיקות רדיוגרפיות יבוצעו לב

 כל תפרי הריתוך. לאחרים יבוצע הצילום הרדיוגרפי 

בדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח. מחיר ה
בדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות שדה ה

 לא ישולם עבורם בנפרד. וומעבדה 

 ביעת צנרת פלדה וספחים צ )ה(
 ל קטעי צנרת פלדה וספחים שאין להם הגנה אחרת ייצבעו כלהלן: כ

 ל האלמנטים ייצבעו במערכת צביעה אפוקסי שתכלול צבע יסוד אפוקסיכ
 כבות שו עפ"י המלצת היצרן ועל גביו שלש א 6030סינתטי או צבע יסוד אפוקסי 

 "כ כבה, סהשיקרון כל מ 150וצרת טמבור בעובי ת" 308צביעה בצבע "אפוקסי 
 אתר אלמנטים בלתי למיקרון. צביעת היסוד תבוצע בבית המלאכה. אין לספק  450

 צבועים בצבע יסוד. 

 אופני מדידה להספקת והנחת צינורות מים     57.02.04
 

היה במחיר למטר אורך מסווג לסוג הצינור, תבגין הנחת הצינורות  לתשלום המדידה
ולל את כל הפעולות הנדרשות להנחה הנחת הצינור. המחיר כ ועומקקוטר הצינור 

 :(5700.04)כמפורט במפרט הבין משרדי סעיף  היתר וביןמושלמת והפעלת הצינור 
 תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה. .א
 .  כולל חציבההצינור לפי החתך הטיפוסי  תעלת חפירת .ב
 התעלה ומצע חול.  תשתית הכנת .ג
 והספקת הצינור.   הובלה, רכישה .ד
 כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.  ספקתה .ה
 והנחתו המלאה בתעלה.  הצינור הרכבת .ו
 הנחת סרט סימון לצינור מים )לצינורות פוליאתילן(.  .ז
כולל הידוק ובקרת הנחת דיונות אינרטי  יה של חולישכבה ראשונה ושנ ומילוי הספקה .ח

 הצינור.
 ס"מ מעל קודקוד הצינור 40רטי עד שלישית של חול דיונות אינשכבה  ומילוי הספקה .ט

 ה.כולל הידוק ובקר
ס"מ מתחת   40כמפורט בפרט הסטנדרטי, עד  עלה והידוקתה מילוי השלמת י. 

 למפלס הכביש.
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וואי ת של  סופית החלקהס"מ ובהידוק מבוקר כולל   40מילוי מצא סוג א בעובי  יא. 
 לפני תיקון המדרכה או הכביש.הצינור. 

 .הצילוםיזיה של פנים הצינור, בקטעים על פי אפשרויות ווטל צילוםב לקווי ביו יב. 
 לקווי מים חיטוי הקו על פי הכללים. יג. 
 מים.   אספקתלקווי מים טסט לחץ כולל  יד. 
 מודד מוסמך. ידיתוכנית עדות מאושרת על  הכנתטו. 

 
 סימון קווי מים  57.02.05

 בסרט סימון כחול עם שני חוטי נירוסטה ל מתכתי יש לסמןאקווי צינורות מים מצינור 
הספקה על ידי חברת ש.ח. מגן טכנולוגיות בע"מ(, או  ",WAVELAY -050"דוגמת   316

    שווה ערך. 

 ס"מ על קו הצינורות.  40 סרט הסימון יותקן

המדידה לתשלום בגין סימון כלול במחיר הצינור והנחתו. המחיר כולל הספקה, הנחה, 
 פק ואישור מתאים ליעילות הסימון. שרות שדה של הס

  אביזרים הידראוליים במערכת הספקת המים 7.03

 כללי  -אביזרי צנרת  57.03.01

 של המפרט הכללי.  570477אביזרי צנרת יהיו מתאימים לסעיף 

 א ו ג נ י ם   57.03.02

 .2חלק  60כל האוגנים יהיו לפי תקן ישראלי מס' 

 מ ג ו פ י ם  57.03.03

 אינץ, ברז דוגמת תוצרת דורות.  2בקוטר עד  כסוניברז אל

. TRSאינץ' )כולל(, כדוגמת "רפאל" דגם  6בקוטר עד   מגוף טריז
עם ציר  16PNגוף המגוף עשוי יצקת ספראודלית לחץ 

, ציפוי פנימי וחיצוני E.P.D.M, ליבת 316נירוסטה 
רילסן כולל אוגנים. המגופים יהיו מותאמים לעמידה 

 ליחים. במי תהום מ

גוף  RD 102אינץ' ויותר, כדוגמת "הכוכב"  8בקוטר   מגוף פרפר
עם צירי  16PNהמגוף עשוי מיצקת ספראודלית לחץ 

וגוף פנימי מגופר. המגופים  EPDMמדף  316נירוסטה 
יהיו מותאמים לעמידה במי תהום מליחים )תמסורת 

 (.ATVאטומה כדוגמת 

לקוטר  D-040אינץ'  2עד משולב תוצרת ארי לקוטר   שסתומי אוויר
 .D-050אינץ' דגם  3מעל 

מ"מ,  2.5, רמת סינון ZT-16דגם  ZATתוצרת חברת   מלכודות אבנים
 6עם אגנים של אינץ'. המלכודת כוללת פתח ניקוז של 

 אינץ כמפורט בפרטי החברה. 

 .FI-V-16-C-Y-00-720-04-WWתוצרת ברמד דגם  מקטין לחץ דיאפרגמה דגם אילת

 ST 316אומים וברגים יהיו עשויים פלדת נירוסטה   ברגיםאומים ו
ST. 

אביזרים שווי ערך שיציע הקבלן טעונים אישור מוקדם מאת המפקח ונציג הרשות 
המוניציפאלית ובכל מקרה של שינוי באביזרים לא יהיה שינוי במחיר היחידה הקבוע 

 במכרז. 

במפרט הכללי, מסווג לפי  5700.10תהיה כמפורט בסעיף  המדידה לתשלום בגין מגופים
סוג וקוטר. המחיר כולל, בין היתר, את האוגנים, הנגדים, האטמים, הברגים, האומים 

אביזרי צנרת שלא יימדדו במפורש לתשלום וכל חומרי העזר הנדרשים והרכבה מלאה. 
 ייחשבו ככלולים במחירי הצנרת. 
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בקטע של צינור פוליאתילן(  המחיר של מגופים המותקנים בשוחת אביזרים תת קרקעית )
 כוללים את מקשרי האוגן על פי האביזרים המומלצים של יצרן הצינור. 

אם לא יצויין אחרת במפרט המיוחד, לא יהיה הבדל במחיר המגוף מבחינת מקום 
 התקנתו )על גבי גשר אביזרים על קרקעי, בשוחת בקרה וכיו"ב(. 

  ברזי שריפה 57.04

וכמפורט להלן. ברזי  449-ו 448ולתקנים ישראליים  570813 ברזי שריפה בהתאם לסעיף
שריפה יהיו הטיפוסים הבאים, בתחום הפרוייקט יורשה שימוש בסוג יחיד של ברז 

 שריפה: 

 11תוצרת "פומס" דגם  .1

 תוצרת רפאל .2

 אינץ' על פי הפרט הסטנדרטי. 4אינץ' יותקן על גבי זקף בקוטר  3ברז שריפה בקוטר 

אינץ' על פי הפרט  6אינץ' יותקן על גבי זקף בקוטר  3בעל ראש כפול בקוטר ברז שריפה 
 הסטנדרטי. 

 ס"מ )יותקן מתחת למדרכה(.  X  50 X 50 20הזקף יעוגן בגוש בטון מזוין במידות 

 ברז השריפה יותקן על פי הפרט המצורף ובמקום שיסומן בתוכנית והוראות המפקח. 

ופקק אשר  3ץ המתאימים לתקן הכבאות בקוטר "על הפיה יותקנו שני מחברי שטור
לבן בשתי -פתיחתו אפשרית על ידי מכבי אש בלבד ברזי שריפה ייצבעו לסירוגין אדום

 אטמ'.  16אטמ' וללחץ בדיקה  16שכבות צבע שמן. כל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה 

ד ראש תהיה כיחידה שלמה מהחיבור לקו המים ע המדידה לתשלום בגין ברזי שריפה
ההידרנט מסווג לפי סוג וקוטר ברז השריפה. המחיר כולל את החיבור ואביזרי החיבור 

 לקו הראשי. 

מטר תשולם תוספת בגין הצינור  5.0 -בכל מקרה בו קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ
 בנפרד )על פי מטר אורך(. 

  חיבורי מגרש   57.05

 חיבור מגרש   57.05.01

ל פי הפרטים הסטנדרטיים הדנים בעניין בקטרים הקיימים  בשטח. חיבור מגרש ייעשה ע
 מ"מ ומגוף לפני מד המים. 25כל יחידת דיור תחובר בצינור בקוטר 

 החיבור לקו "הראשי" כולל אביזר מתאים לקו הראשי, קטע צינור אופקי באורך עד
קף וקשתות מטר )מציר צינור ראשי לזווית העלייה הוא הסתעפות בחיבור כפול(, ז 5.0

 כמפורט, עוגן עיוור ומגוף חוצץ בקוטר החיבור. קוטר הצינור המחבר והזקף לחיבורי בית
 או מגרש יהיה כדלקמן: 

המגופים המיועדים לחיבורי המגרש יימסרו לחברת עין נטפים במקרה שהתקנת החיבור 
 תיעשה במועד מאוחר ממועד עריכת טסט הלחץ וללא קשר למועד הטסט.

 יותקן עמוד תמיכה מצינור פלדה מצופה )ציפוי בצבע כחול( בקוטרבכל חיבור 
 אינץ' וכיפה.  3

היה במחיר קומפלט כולל, בין היתר, החומרים יהמדידה לתשלום בגין חיבור מגרש 
והעבודות המפורטות לעיל, מסווג לפי סוג וקוטר החיבור. המחיר כולל את החיבור 

ן מטר. חיבור כפול כולל, בי 5.0צינור באורך עד ואביזרי החיבור לקו הראשי, מגוף וקטע 
 היתר, גם שני זקיפים וכל השאר. 

מטר תשולם תוספת בגין הצינור  5.0-בכל מקרה בו קטע הקו המחבר לקו הראשי גדול מ
 בנפרד )לפי מטר אורך מסווג לקוטר(. 

 חיבור לקווים קיימים  57.05.02

 ים.  במקומות המסומנים יתחבר הקבלן לקווים קיימ
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חיבורים או ניתוקים ולסגור את המגופים ביצוע פני  עם עין נטפים ליש לתאם 
 . םובלו"ז שייקבע על ידעין נטפים המתאימים עפ"י הוראת 

כל ההתחברויות תבוצענה לאחר שיונחו הקווים החדשים עד קרבת החיבור, יוכנו כל 
דיקת לחץ לכל המערכת האביזרים הדרושים ותבוצענה שטיפות, הכלרה, עיגון זמני וב

 החדשה. 

העבודה כוללת: גילוי הקו הקיים, מדידת מיקומו היחסי לקו המתוכנן, הכנת תוכנית 
חיבור לקו הקיים ואישורה ע"י המפקח באתר, רכישת כל האביזרים וחלקי הצנרת 

 לביצוע החיבור, הפסקת הזרימות בתיאום עם העירייה וביצוע החיבור. 

תהיה לפי יחידות החיבור מסווג לקוטר. מחיר  יבור קוויםהמדידה לתשלום בגין ח
החיבור כולל בין היתר התארגנות, הפסקת מים, חומרי עזר, אביזרים שלא צוינו במפורש 

בכתב הכמויות, הריתוכים והעבודה הדרושה לביצוע מושלם של החיבור שלא יפורטו 
 במפורש. 

 שוחות מגופים ואביזרים  57.06

 כללי  57.06.01

ל המגופים והאביזרים יהיו מותקנים בתוך שוחה טרומית בהתאם לגיליון הפרטים כ
. שוחות למגופים תיבנינה Iולפרט סטנדרטי המצורף לתוכניות, עם תקרה מטיפוס 

, כולל גימור וטיב 658מחוליות בטון טרומיות חרושתיות המיוצרות לפי תקן ישראלי ת"י 
 של התקן.    201.1לפי סעיף 

, טיפוס 489טון" מיציקת ברזל המיוצרים לפי ת"י  25ביש תהיינה עם מכסי "שוחות בכ
. המכסה יהיה עם מברונזהדגם כרמל של וולפמן או שווה ערך עם סמל עירייה  104.1.2
 .עין נטפים  מים )כולל ציון שנת התקנה(סימון 

ן. טו 40טון", שוחות בכביש יהיו עם מכסה  25שוחות במדרכה תהיינה עם מכסי "
. מכסה דוגמת 104טיפוס  489המכסים לשוחות יהיו מיציקת ברזל המיוצרים לפי ת"י 

"כרמל" תוצרת וולפמן או שווה ערך שיאושר מראש ובכתב על ידי נציג עין נטפים. 
 המכסה יהיה עם סמל עיריית אילת מברונזה כולל ציון ביוב ושנת ההתקנה.

ס"מ. בין משטח החצץ לתחתית  20של  בתחתית השוחה יש לפזר חצץ דק, בשכבה בעובי
 ס"מ.  20המגוף יהיה  רווח חופשי של 

קטעי פלדה חשופים בשוחות אביזרים יצופו בציפוי דוגמת "אורקט" או שווה ערך. עבור 
 הציפוי לעיל לא ישולם בנפרד והוא ייכלל במחירי שוחות האביזרים. 

ון. תושבת הבטון תורכב בשוחות המגופים הנמצאות בתחום הדרך, תותקן תושבת בט
ס"מ ובאורך הזהה  20ס"מ ועובי  50משני חלקים משני צידי הצינור, במידות רוחב 

 ס"מ. מידות שוחות המגופים יהיו כדלקמן:   40לקוטר השוחה בתוספת 

 מטר  1.00שוחה בקוטר  - אינץ' כולל 4שוחות אביזרים למגוף בקוטר 

 מטר  1.25שוחה בקוטר  - אינץ' 12אינץ' עד  6שוחות אביזרים למגוף בקוטר 

מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת פלדה  2.75בשוחה בעומק עד  - סולמות ומדרגות
.  בשוחות עמוקות יותר יותקן סולם פיברגלס שיאושר על ידי 2חלק  631לפי תקן ישראלי 

רגות ס"מ מעל תחתית השוחה. התקנת המד  30המזמין. המדרגות או הסולם יותקנו עד 
 ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש.

 ציפוי שוחות בקרה  57.06.02

הבטון המיועד לציפוי יהיה חופשי מכל חומר זר כגון חתיכות עץ, חוטי קשירה של 
ס"מ לפחות. חורים ייסתמו בחומר  20התבניות, מוטות או ברגי חיזוק עד לעומק של 

 מומלץ ע"י יצרן חומר הציפוי. 

 ל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח ע"י מברשת פלדה. אבק, לכלוך וכ

שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזרם מים בהתאם להוראות 
 היצרן. 
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מידת החספוס הדרושה היא בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו, לפי הוראות היצרן. 
 שג בדרכים הבאות: שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל חיספוס מתאים לציפוי יו

 יחוספסו ע"י איכול בחומצה או בעזרת סילון חול.  - שטחים אופקיים

 יחוספסו ע"י סילון חול.   - שטחים אנכיים

 אופני מדידה לשוחות מגופים    57.06.03

במפרט הכללי,  5700.26תהיה כמפורט בסעיף  המדידה לתשלום בגין שוחות מגופים
התחשבות בעומק, אולם מסווג לפי סוג המכסה. המחיר  מסווג על פי קוטר השוחה, ללא

כולל את עבודות העפר הדרושות, אספקת השוחות והמכסים )כולל סימון על פי סטנדרט 
עיריית אילת( והרכבתם. כמו כן כולל המחיר מכסה, מדרגות, תקרה כבדה, שכבת חצץ 

לשביעות רצון בתחתית השוחה, צביעת הצינור וכל הנדרש עפ"י התוכניות והמפרט ו
 המפקח.  לא תינתן תוספת תשלום עבור תושבת בטון לשוחות המותקנות בתחום הדרך. 

 מחיר השוחה כולל את התשלום בגין ציפוי שוחות כמפורט לעיל.

 ביטול קווי מים קיימים  57.06.04

ביטול קווי מים קיימים כולל את פירוק החלק העליון של מתקני המים ושוחות, סתימת 
 ותיקון הריצוף או האספלט שמסביב השוחה המבוטלת כך שיבצר רצף בסביבה. השוחה

המדידה לתשלום בגין ביטול הקו הקיים יהיה כלול במחיר הנחת קווי הביוב ולא ישולם 
 בגין עבודות הפירוק, סתימת שוחות, תיקון אבני שפה  ותיקוני ריצוף או אספלט בנפרד.

  בדיקות ומסירת מערכות המים  57.07

 שרות שדה של יצרן הצינורות  57.07.01
הקבלן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה, פיקוח ואישור משרות השדה של יצרן 

הצינורות לשימוש הנכון בצינורות. על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם לדרישת 
הפיקוח את האישורים המתאימים. שרות השדה יספק אישור לעבודת הקבלן כמפורט 

 .1' בנספח מס
 בכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפרוייקט בשלמותו. 

 אישור הצינורות לעמידה בתקן  57.07.02
הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן" ותו השגחה, א.

כלומר מפעל הנתון למעקב וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו ונהליו,  
 ר הגלם ומוצריו מאושרים ע"י מכון התקנים. תהליך ייצורו, חומ

תשומת לב הקבלן מופנית למסמך "מתן היתר לסימון בתו תקן" בהוצאת מכון  
התקנים. הן יצרן מקומי והן יצרן זר יהיו טעונים אישור בכתב של "מכון  
 התקנים". 

רות יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת הצינו -אספקת צינורות ממפעל זר  ב.
לתקן ישראלי ע"י מכון התקנים וקבלת אישורו. כל הבדיקות תתבצענה בפיקוח מכון 

התקנים הישראלי ועל חשבונו של הקבלן בלבד. לידיעת הקבלן בדיקות אלו עלולות 
לארוך זמן רב. לא יסופקו צינורות לפני קבלת אישור מכון התקנים ולא יסופק צינור 

 ו השגחה של מכון התקנים. מהמפעל אלא אם ישא תו תקן ו/או ת

 (.530כל הבדיקות שתיערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי )ת"י  ג.

 בדיקת לחץ  57.07.03
 במפרט הבין משרדי.  57077בדיקת הלחץ תבוצע בהתאם לסעיפים 

 בכל קטע הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי
וספירות. מטרת בדיקת הלחץ הינה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי אטמ 12

הצינורות עברו בדיקת לחץ בבית החרושת וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת 
 הלחץ של הצינורות. 

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה ולעגנם 
אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. יש  16בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

 להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור. 
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המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות 
 בגמר העבודה בדיקה נוספת כנ"ל עבור המערכת בשלמותה, כולל כל האביזרים. 

ים להוצאה לפועל של איטום החיבורים על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרוש
והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצות הצינורות, וכן משאבות 

 ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. 

  שטיפה וחיטוי קווי מים 57.07.04
 פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים, צינורות וכו'

 במפרט הכללי.  57037לסעיף  בהתאם

בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים 
 מ"ג לליטר.  0.2נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה כלשהי לא תעלה על 

 .2הקבלן יספק אישור לחיטוי הקווים כמפורט בנספח מס' 

 פרוגראמה לבדיקות איכות  57.07.05
להלן פרוגראמה לבדיקות יעילות הנחת הצינור. ביצוע מושלם של הפרוגראמה ואישורה 

 על ידי המפקח והמזמין הם תנאי למסירת העבודה. 

השלמת מערכת הבדיקות המפורטות שלהלן ואישורם על ידי המפקח במהלך העבודה הם 
 תנאי למסירת העבודה למזמין. 

במהלך העבודה. הקבלן יעביר את הבדיקות עריכת הבדיקות המפורטות חייבת להתבצע 
 למזמין עם החשבונות החלקיים בהתאם להתקדמות העבודה. 

תוצאות הבדיקות החלקיות והשלמות יאושרו על ידי המפקח ויצורפו ליומן העבודה 
 ולתוכנית העדות. 

המדידה לתשלום בגין בדיקת האיכות המפורטת כלולה במחירי היחידה של העבודה ולא 
 לקבלן בנפרד בגין הבדיקות המפורטות )ראה טבלה בהמשך(. ישולם

 בדיקה כללית למסירת העבודה  57.07.06
במהלך העבודה תיערך בקרה ע"י המפקח ונציגי עיריית אילת על מנת לוודא שביצוע 

 העבודה נעשה על פי התוכניות. הבקרה תכלול מדידות וצילומים רדיוגרפיים כנדרש לעיל. 

 העבודה ייעשו בנוכחות המפקח ונציג המזמין. הבדיקות במהלך 

עם השלמת העבודה, ובמהלך מסירת מערכת הקווים למזמין, תבוצע בדיקה כללית 
לעמידת הקווים, הצינורות, המגופים, האוגנים ושאר האביזרים, על מנת להבטיח פעולה 

 תקינה של המערכת. 

די עיריית אילת ואישורה מסירת העבודה למזמין תיחשב רק לאחר קבלת העבודה על י
בכתב לכך. לקבלן לא יהיו שום דרישות למזמין בגין השלמת העבודה כפי שנדרש על ידי 

 העירייה. 

 מדידה ותשלום  -בדיקות ומסירת מערכות מים  57.07.07
המדידה לתשלום בגין מסירת קווי המים כלולה במחירי היחידה של העבודה ולא ישולם 

ת העבודה וכמפורט בפרק זה ובמפרט הכללי והתמורה לכך לקבלן בנפרד בגין מסיר
תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. האמור לעיל כולל גם את 

ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י המפקח במהלך מסירת העבודה למזמין, תוכניות עדות 
 וחיטוי כמפורט. 

לא ישולם בנפרד ועלות עבודתם עבור שרות השדה של ספקי הציוד והצנרת השונים 
 כלולה במחירי היחידה הנוגעים בדבר. 

 5.0757.0סעיף  -לבדיקות עבודת הנחת קווי צינורות  תוגראמופ
   2017 -מערכת מים שלב א'  -מגרש ספורט  -אילת 

 

 דרישות התוצאה
מס' 

 בדיקות
 מס' תיאור העבודה יח' כמות סוג הבדיקה

חזותית  בדיקה הכל לפי החתך הטיפוסי
לאיתור מי תהום, 

  1 חפירת התעלה  מ"א  
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יציבות ותנאים 
מתאימים להנחת 

 הצינור
שטח נקי וחלק 

בהתחשב בעבודה 
 שנעשתה

בדיקה חזותית על פי  הכל
 המצב לפני העבודה

  2 החזרת המצב לקדמותו מ"א  

  3 פירוק קווים קיימים  קומפ'  לפי הנחיות המפקח  הכל סילוק מהאתר
 -צפיפות  עקומות

 הרטיבות
 100%צפיפות  10

 במעבדה
 4 מילוי תעלת הצינור מ"א 

לפי המפרט  
 51הבינמשרדי מס' 

לפי מודיפייד  
א.א.ש.ה.ו צפיפות 

נקודות לכל  3באתר 
 בדיקה

הידוק תשתית התעלה  מ"א 
 קווי מים

4.1 

לפי המפרט  
  51הבינמשרדי מס' 

 100%צפיפות  15
במעבדה, בדיקה כל 

 מטר 100

מילוי סביב הצינור  מ"א 
 בחול והידוק.

4.2 

לפי המפרט  
 51הבינמשרדי מס' 

לפי מודיפייד   15
א.א.ש.ה.ו צפיפות 

נקודות לכל  3באתר 
 בדיקה

השלמת מילוי התעלה  מ"א 
 בקרקע מקומית והדוק.

4.3 

 5 תיקון כבישים ומדרכות קומפ'   51על פי המפרט  כל השטח לפי המפרט

 6 אתילן צינורות פולי     

לפי הנחיות היצרן 
 ובפיקוחו.

בדיקת ריתוכים על  
 ידי בוחן מוסמך

בדיקות ריתוכים לאורך  מ"א 
 קווי המים

6.1 

בדיקת תקינות 
 שלמה

בדיקת רציפות  מלא
 חשמלית

 6.2 הנחת סרט סימון מ"א 

לפי הנחיות היצרן 
 ובפיקוחו

מהריתוכים ולפי  20% 
 הנחיות המפקח

צילום  -צינור פלדה  מ"א  
 רדיוגרפי 

7  

כל יציקה  לפי התקן
 בנפרד

 בטון יצוק באתר  יח' מלא חוזק הבטון
 

8 

תו תקן ודרישות 
 המפרט

כל 
 החומרים

זיהוי מוצרים ובדיקת 
 -התאמתם לתקן 
 התאמה למפרט

 כל החומרים
 מוצרים

 כולל שוחות מים וביוב 
9 

לפי המפרט 
הבינמשרדי סעיף 

 והמפרט 57077

 אטמ' 16לחץ בדיקה  הכל
בדיקת כל רחוב 

 בשלמות

 10 בדיקת לחץ מ"א 

בהתאם להנחיות  הכל לפי התקן
 משרד הבריאות

 11 הכלרת קווי מים מ"א 

התאמה להנחיות 
 היצרן

בדיקה על ידי שרות  
שדה של יצרן 

 הצינורות

 12 אישור שרות שדה מ"א 

על פי הנחיות מינהלת  הכל דיווח כתוב 
 הביוב

ה של צילום טלוויזי מ"א 
 קווי ביוב

13 

 4שמירת מפלס במשך  הכל דיווח כתוב 
 4שעות קו יבש במשך 

 שעות

 14 אטימות קווי ביוב  מ"א  

דו"ח סופי + דו"חות  כולל 
 כמפורט + חשבון

 15 סיכום ותוכנית עדות מ"א 

  ____________תאריך:      ________________ ת הקבלן:חתימ
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 עניין הספקת צינור: תצהיר הקבלן ב 1נספח מס' 
    2017 -שלב א'  -מגרש ספורט  -פרוייקט מס' ................ אילת 

בהתאם לתנאי המכרז שבנדון אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים להלן. צינורות אלה, כפי 
שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז הצינורות, הקשתות, 

והאביזרים האחרים שבקו הצינורות ושיטות הריתוך קיבלו אישור מוקדם מהיצרן ההסתעפויות 
 ומסופקים בפיקוחו.

 מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.
 

 .............................יצרן הצינור: ..........................................................................
 
 

 ............................ק  הצינור: ..........................................................................ספ
 
 

 ....................תיאור הצינור, תקן ותו השגחה: ..........................................................
 
 

 :זהנתוני הצינור שיסופקו לפרוייקט 
 

מחיר 
 יחידה

)₪( 

כמות 
משוערת 

 )מטר(

עובי 
דופן 
 )מ"מ(

קוטר  דרג
 )מ"מ(

 שם מסחרי
 היצרן של הצינור

       
       
       

 
 

 הצהרת יצרן/ספק הצינורות

היצרן/ספק מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכרז 
וזה זה )תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות( ואת הקשורים לתכנון קווים במסגרת מכרז/ח

השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שייעשה 
בהם כמובילי מים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה עפ"י התכנון שהוצג בפניו ובאם תבוצענה 

 ות שהוצגו בפניו ואושרו על ידו.הוראות מפרטי הייצור, ההובלה והטמנת הצינור
בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרוייקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי 

 המזמין בשרות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המלאה.
, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין על כל היצרן/ספק מתחייב, כמו כן, להתריע מיידית בפני הקבלן

 ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני.
 
 

______________________ _____________            __________________ 
 חתימה + חותמת כתובת שם היצרן/ספק הצנרת 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 2נספח        
 

 תאריך 
 

 לכבוד 
 מהנדס המים והביוב

 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -ין נטפים ע
    1200ת.ד. 
  88110 אילת

 נ.,א.
   אילתבאישור שרות שדה להנחת צינור   הנדון :

  
 מכרז מס' _____________סימוכין:  

 
    18מגרש  -תשתיות מגרש ספורט קט יפרוי 

 
 הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחר ביצוע עבודות הנחת קו  .1

 באילת כמפורט להלן:המים 
 

 .... מטר............ורך .רחוב .................................... קטע .............................. א
 
 הונח צינור מסוג .................................           

 
 ........................................... קוטר/דרג

 
   ............................................בימים ...

 
 לצינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני.  
 לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה.  יש לצינור לחץ 

 
 להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו.   .2

 
 סימון קטע קוטר סוג התקלה התיקון שבוצע תוצאות

     

     

     
 

 בכבוד  רב 
 מר.............................  

 
 נציג שרות השדה 

 
 מתכנן /מפקח  :יםהעתק
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 3נספח 
 

 תאריך 
 

 לכבוד 
 מהנדס המים והביוב

 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -עין נטפים 
   1200ת.ד. 
  88110 אילת

 .,א.נ
 מים באילתלהנחת צינור  טריאליתבקאישור בדיקה הנדון : 

 
 מכרז מס' ________________סימוכין:  

 
    18מגרש  -תשתיות מגרש ספורט קט יפרוי 

 
 
 
 ___________הנני לאשר שבוצעה על ידנו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו מים ברחוב  .1

 באילת. 
 

 תוצאת הבדיקה תקינה.  .2
 
 
 
 
 
 

 בכבוד  רב  
 
 

.............מר..........
 ... 

 
 נציג המעבדה  

 
 

 מפקח  :יםהעתק
 מתכנן  
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 4נספח        
 

 תאריך 
 

 לכבוד
 מהנדס המים והביוב

 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -עין נטפים 
   1200ת.ד. 
   88110 אילת
 תאיל -הצינורות אישור בדיקת לחץ ברשת  -קו מים  הנדון :                              א.נ.,

 
 מכרז מס' _____________סימוכין:  

 
    18מגרש  -תשתיות מגרש ספורט קט יפרוי 

  
מתכנן במערכת הספקת המים כמפורט ההננו לאשר שערכתי טסט לחץ, בהתאם להנחיות המפקח/

 מפורטות להלן: הוהתקבלו התוצאות 
 

 נתוני התכן לבדיקת הלחץ
 

 מטר ................... לחץ עבודה נדרש
 מטר .................. בדיקה נדרש לחץ

 שעות משך הבדיקה ......................
 מטר הפרשי לחץ מותרים במשך הבדיקה ............

 
 תוצאות

משך הבדיקה  (מטר)
קוטר  סוג הצינור (שעות)

 קטע (מ"מ)
לחץ  הפרש

 סופי
לחץ 
 תחילי

       
       
       
       
 מסכמת בדיקה כללית     

 
 ..........................................................................................................  הערות עורך הבדיקה:

 
 בכבוד  רב 

 
 מר 

 ........................... 
נציג שרות השדה     

מפקח  :יםהעתק
 מתכנן  
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 6 נספח    
  תאריך

 
  ודלכב

 המים והביוב מהנדס
 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -עין נטפים 

   1200 ..דת
  88110 אילת

 
 א.נ.,

 מגוף ושוחת מגוף להתקנתהמפקח  אישור:  נדון
 

 מכרז מס' ______________סימוכין:  
 

    18מגרש  -תשתיות מגרש ספורט יקט יפרו 
 

 
התוכניות והנחיות  פיתקנו באופן מושלם על לאשר שהמגוף ושוחת המגוף המפורטים להלן הו הננו

 עיריית אילת.
 

 
 פרטים הערות

 תאריך 

 מגופים מס' צומת 

 / צומת רחוב 

 תקן המגוףוהצינור בו ה סוג 

 המגוף קוטר 

 המגוף ודרג סוג 

 השוחה קוטר 

 מכסה השוחה החלפת / לא  כן 
 חומר מצולם מצורף לא/  כן 

 
  רב  בכבוד 

 
 
 

 ................................ מר
 

 
 שוחת המגופים תרשים: לוט

 תכנן ממפקח  :יםהעתק
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 '(וסמך )מ - כתבי הכמויות והמחירים
 
 
 

 
הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח  1/2018מ/מכרז מס' 

 ותחזוקה בקריית הספורט אילת
 )"מכרז אומדן"( 

 

 
 
 

 -כתבי הכמויות והמחירים 
 מסמך ו'
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 (תנאים מיוחדים לחוזה)
 
 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 1/2018מ/תנאים מיוחדים לחוזה  
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה
 

י מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  מוסכם ומוצהר בזה כ
החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין  טופס -במסמך ג' 

 יחולו הוראות מסמך זה. -האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' 
                                                                                                                                        

                                                                                     

                                          
   _______________ 

 תימת הקבלןח                                                                                                               
 
 
 המפרט הטכני המיוחד, מסמך ה' בפרק מוקדמות.משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט  .1
 
ותם על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצא .2

י וי טלפון, כבלוקרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: ק-של שירותים עיליים ותת
י ביוב וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי וחשמל ותאורה, צינורות מים, קו

שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב 
 גבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת.בעבודותיו ל

השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים  
 באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 ., כשיעורו באילתמס ערך מוסף יתוסףמחירים הנקובים בהצעה זו ל .3
 
 הגשת חשבונות .4
 

 העתקים. 3בון יוגש במקור + כל חש 4.1 
אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על  -חלקי או סופי  -לא יאושר כל חשבון  4.2 

 הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים. 
 כל החשבונות יהיו ממוחשבים. 4.3 
 :יצוינובכל חשבון  4.4 
 מספר החוזה. -  
 שם העבודה. -  
 ערך החוזה. -  
 תאריך התחלת העבודה. -  
 תאריך סיום העבודה. -  
 המדד הבסיסי. -  
 כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות      4.5 

 וז את אח שבכתב הכמויות המקורי. כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן                            
 הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.                            

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. 4.6
נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  4.7 

 ו/או חריגות. 
 
 
 
רטים כל העבודות תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפ .5

והתקנים. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי 
 סמכותה הרשמית.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה  
 ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.או כל חלק 

 
קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי -הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת .6

  הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך, את הדרוש למניעת פגיעה בהם.
 
כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן, הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים  .7

ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו 
בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו ועל 

 חשבונו.
ונו עבור התנועה הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשב 

 השוטפת, לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.
 
על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן  .8

במצב תקין ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות המתאימות 
ת וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכו

הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה 
 וכו'.

 
 הקבלן מצהיר בזה כי: .9
 

 הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה. א.  
 מע"מ. אילת לצרכי באזורנמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה"  ב.  
 בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. ג. 
 בידיו אישור על ניכוי מס במקור. ד. 

 
 מהאישורים הנ"ל.  הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מסמך ח'

 ת תכניות(ו)רשימ
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 שי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילתהקמת מגר 1/2018מ/מכרז מס' 

 )"מכרז אומדן"( 
  

  רשימת תוכניות
 

        קנ"מ                  התוכנית רתיאו            מס' תוכנית
 

 1:250 תכנית כללית 7015.1

 1:250 תכנית גבהים 7015.2

 1:250 תכנית סימון פרטים ומידות 7015.3

 1:250 צמחיהתכנית  7015.4

 1:100 תכנית מרכז מערכות 7015.5

 A,B 1:100פריסת קירות  7015.6

 D,C 1:100פריסת קירות  7015.7

 E 1:100פריסת קיר  7015.8

 משתנה חוברת פרטי פיתוח פ.7015

 1:20 יסודות לגדרות-חתכים טיפוסיים 19-344-2-01-02

 1:20 1:50 מרכז מערכות 19-344-2-01-03

 1:20 1:50 חדר אשפה 19-344-2-01-04

 1:20 1:50 פרט נישה לגמל מים/ארונות חשמל 19-344-2-01-05

 1:20 פריסה וחתכים קיר גדר זמנית 19-344-2-01-06

 1:500 תכנית תאורה תשתית חשמל ותקשורת 5625-01

  לוחות עמודי תאורה 5625-51

  מ'10פרט התקנת עמוד תאורה  5625-101

  מ' 4התקנת עמוד תאורה  פרט 5625-102

 1:250 ניקוזיםתכנית  1גליון מס' 

 1:250 פרטי ניקוז 2גליון מס' 
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 1:250 תכנית השקיה 3גליון מס' 

  השקיהפרטי  4גליון מס' 

 1:250 תכנית תיאום תשתיות 5גליון מס' 

  חתכים -תיאום תשתיות  6גליון מס' 

 משתנה                  םחתכים טיפוסיים, פרטי          3024/1-01

 משתנה פרטי ניקוז 3024/1-02

 1:500                        תכנית תנוחה. שלב א'                                  3024/2-02

 1:250                        1מס'  ןגיליו -שלב א', חתכים לרוחב-18כביש  3024/4-01

 1:250                        2מס'  ןגיליו -תכים לרוחבשלב א', ח-18כביש  3024/4-02

 1:500 תכנית הסדרי תנועה, שלב א' 3024/5-01

 1:500 תכנית הסדרי תנועה בדרך המלונות          3024/5-02

 1:250 שלב א'-שלבי ביצוע   3024/9-01

 1:250 שלב ב'-שלבי ביצוע 3024/9-02

 
1869 

 
 חירום  קווי מים, ביוב וגלישת 

 
1:500 

 1:25 גשר אביזרים עם מד מים 1928

  חתך טיפוסי -תעלות לצינורות  500

  פרטי חפירה הכביש או מדרכה 501

  הצטלבות  תשתיות 510

  תיקון אספלט בכבישים ומדרכות 512

  התקנת צינור בשרוול פלדה 515

  התקנת מגוף בשוחה טרומית ד 92

  ברז כיבוי אש 93

  חיבור בית  ב' 94

 התקנת הידרנט ע"ג צינור פוליאתילן 570
 חיבור צנרת ע"ג פוליאטילן  

 

 

 ,וספנה( לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינוייםוכן תוכניות נוספות אשר תתוספנה )במידה ותת

 .קידואשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך ט'(למכרז )נוסח ערבות 
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 לתנאי המכרז 4בות בנקאית בהתאם לסעיף נוסח ער

 
 לכבוד:

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  1582ת.ד. 
 אילת

 
 א.ג.נ,

 ____________ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ )להלן: "
מכרז מס' (, בקשר עם שקלים חדשים מיליון)במילים:  ש"ח 1,000,000 לסילוק כל סכום עד לסך 

מילוי ולהבטחת הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת  1/2018מ/
 נכון ומדויק של תנאי המכרז.

 
מיד עם דרישתכם הראשונה )ולא  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך ימים(  3 -יאוחר מ
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 
אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.
 

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

 הנ"ל.
 

  במכתבנו זה:
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 בכלל. ועד 14/09/2018ערבות זו תישאר בתקופה עד 

 נה.לא תע 14/09/2018דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 רבותנו זו בטלה ומבוטלת.ע 14/09/2018לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

 בכבוד רב,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1מסמך ט'  -ביצוע )נוסח ערבות 
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 "ערבות ביצוע" - צמודה אוטונומית בנקאית ערבות נוסח
 
 

 
 כבוד ל

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  1582ת.ד. 
  אילת

 
 א.נ.,

 _________הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' 
 

כל  )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום על פי בקשת ______________ ]המציע[
ן: "סכום הקרן"(, שקלים חדשים  )להל ______________ סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של

מכרז עם בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, בקשר 
ולביצוע כל  הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת 1/2018מ/מס' 

 התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.
 

 ב הפרשי ההצמדה:אופן חישו
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התשומות בבניה למגורים,מדד  -"המדד" 

 ולמחקר כלכלי.  
 , דהיינו: _____ נקודות. _______שנת ______ המדד לחודש  -"מדד הבסיס" 

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות -"המדד החדש" 
 מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז 
שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש

הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום 
 הערבות".

 
( ימים ממועד קבלת 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה )

דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה )להלן: "מכתב הדרישה"(, מבלי שיהא 
 עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

בהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב למען הסר ספק מו
 במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

 הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.
 

 ת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.ערבות זו איננה ניתנ
 ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

 לפיה דרישה כלימים לאחר מועד סיום החוזה(  ועד בכלל  30-)יש להשלים את התאריך בהתאם ל 
 חל הערבות של רעונהפי מועד כאשר. בכלל ועד לעיל האמור לתאריך עד לידינו בכתב להגיע תצטרך

 .שלפניו האחרון העסקים ליום הסיום או הפירעון יוקדם, עסקים יום שאינו ביום
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק __________
  

 כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________
 

 
 
 

 )תצהיר העסקת עובדים זרים כדין  
 מסמך י'( –ותשלום שכר מינימום 

 
 תצהיר
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 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי 
 
 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 
כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 את בכתב כדלקמן:בז
 
)להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה  ________________אני הוסמכתי כדין על ידי  .1

הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט  1/2018מ/מכרז מס'  להצעה ל
 ."המכרז"( )להלן:אילת 

 
 אלה:מ אחדהנני מצהיר כי התקיים במציע  .2
 

 ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. המציע )א(
בפסק ובעל זיקה אליו  המציעלא הורשעו  למועד האחרון להגשת הצעות במכרזעד  )ב(

 לפי חוק עובדים זרים. ביותר משתי עבירותדין חלוט 
יותר לפי אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או  )ב(

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק עובדים זרים  
 האחרון להגשת הצעות. 

 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א( 
בפסק ובעל זיקה אליו  עהמצילא הורשעו  למועד האחרון להגשת הצעות במכרזעד  )ב(

 לפי חוק שכר מינימום. ביותר משתי עבירותדין חלוט 
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  )ג( 

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק שכר מינימום  
 האחרון להגשת הצעות.

 
 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 

 
 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 
 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1)
 
 ( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)
 

 )א( בעל השליטה בו; 
 

, דומה במהותו להרכב כאמור של ןהענייו, לפי )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפי
 הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; 

 
 )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 

 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)

 י ששולט בספק מהותית בידי מ
 

 31ון התשס"ג )והורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחש -"הורשע", בעבירה 
 (; 2002באוקטובר 

 
 

-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א -"חוק עובדים זרים" 
1991;  
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 ; 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -"שליטה מהותית" 

 האדם; 
 
 
 
 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 
 

בזאת כי ביום אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת 
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה 
עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

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

 
 
 
 
 

____________________ 
 עו"ד

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 הנחיות איכות סביבה 
 עיריית אילת  -לתוכניות פיתוח, עבודות תשתית והיתרי בניה 

 
 הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה: א.
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מ', לשוות חזות אסתטית ולמנוע  2 –תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ  .1
ולכלוך. הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה בתנאים הנדרשים ובאישור מח' מטרדי אבק 

 פיקוח בניה.
פסולת בניין, תפונה לאתר פסולת מאושר )נימרה(. בשלב הוצאת היתר הבניה יש להגיש  .2

ליחידה הסביבתית של עיריית אילת, הערכת כמויות לפסולת בנין שתצא מאתר הבניה. כמו 
 .6355822/3האתר. טל' אתר נימרה:  כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת

פינוי פסולת הבנין לאתר מאושר )נימרה( מחייב קבלת אישור הטמנת הפסולת, אישורים  .3
 ויהוו תנאי לחיבור תשתיות. 4אלו יוגשו ליחידה הסביבתית בשלב הוצאת טופס 

בשלב הוצאת היתר בניה יש להציג ליחידה הסביבתית חוזה התקשרות עם אתר פסולת  .4
 )נימרה(.   מאושר

העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקיטת אמצעים )הרטבה וסלילה( למניעת אבק באתר  .5
 וסביבותיו.

יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים, בתיאום  .6
 ובאישור העירייה. חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי אחר.

 לים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד ומוסתר ע"י הגדר.אחסון חומרי בניה, כ .7
 חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא. .8
פסולת רטובה )שיירי מזון וכד'(, יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה שתוצב בתחומי  .9

 המגרש. יש להקים מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג לפינוי כמקובל.
 שאית בתפזורת )פסולת או חומרי בניה( מחייבת נסיעה עם כיסוי מתאים.העמסת מ .10
אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם מאושרים  .11

 כחוק ע"י מהנדס העיר ומינהל מקרקעי ישראל.
 דרכי הגישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי רעש לדיירים .12

 בשכונות. בכל מקרה, תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.
חניית משאיות, מערבלי בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד. במידה  .13

ומתעורר צורך זמני בחנייה מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה מראש עם מנהל 
 פיקוח בנייה.

ים לשטחי העבודה באתר. בשטחים פתוחים טבעיים יש  לקבל אישור מהמפקח על דרכ .14
 אישור זה יהיה בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר.  

חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון מחוץ לגבולות  .15
המגרשים לא בכבישים ולא בשטחים פתוחים ליד אתר העבודה. מערבלים ומשאבות יש 

 לשטוף במפעלי הבטון.
 

יעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות הלילה, בין השעות יש להקפיד על חוק מנ .16
חל איסור על כל  –בבוקר, בימי העבודה. בשבתות וחגים  07:00בערב ועד לשעה  19:00

עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות היממה. בימי שישי וערבי חג, שעות עבודה המותרות 
 "צ.אחה 15:00בבוקר ועד  07:00ע"פ סעיף זה הן: 

באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים לרעש כבד  .17
 -בבוקר ומאוחר מ 07:00)קומפרסור, גנרטור, כלים הנדסיים לעבודות עפר( לפני השעה 

 , ובימי העבודה בלבד.19:00
עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר )יציקה מתמשכת  .18

ם ולילה(, מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם.  בכל מקרה, ידאג בעל ההיתר, לפרסם יו
מבעוד מועד, ביצוע העבודה הכרוכה במטרד כלשהוא ולפנות להבנת הציבור. הפניה תעשה 

 הן בפרסום בעיתונות המקומית והן בשילוט באתר העבודה.                          
ונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל מקרה, שלטים לפרסום האתר והקבלנים הש .19

מחויב בעל ההיתר באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית  ותשלומי אגרה כנדרש בחוק. כמו כן 
 תידרש ערבות בנקאית להורדת השלטים בסיום הבניה ולפני מתן אישור איכלוס.

 תנאים מיוחדים להיתר בניה בקרבת חוף ים: ב.
 
וא, על קו המים ובים עצמו, יאושר אך ורק על עמודים הקמת מבנים מכל סוג שה .1

)פיילים(. חל איסור מוחלט ליציקת בטון, או חסימת תנועת מים בסלעים או בשפיכת עפר 
 מקו גיאות ושפל לתוך הים.

 חל איסור לפזר חול ועפר מקו הגיאות הגבוה ביותר ועד לפני המים. .2
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ציוד על קו החוף ובכל רוחב איזור  חל איסור על מעבר כלים הנדסיים, רכב או אחסון .3
גיאות ושפל כמו כן אין לבצע כל עבודות עפר בתחום זה, לרבות חפירה, דחיפת עפר או 

 יישור שטח בכלים הנדסיים.

השפלת מי תהום מליחים והזרמתם לים, מחייבת פניה מוקדמת לקבלת היתר מהיחידה  .4
. בקשה זו, תלווה בתוצאות לאיכות הסביבה ומאגף ים וחופים במשרד לאיכות הסביבה

 הזרמת מים מליחים צלולים בלבד. –בדיקות איכות מים ותחייב בכל מקרה 
 

 ג.       תנאים מיוחדים לבריכות שחיה:
 

בריכות שחייה תהיינה מחוברות אך ורק למערכת הביוב העירונית. החלפת מים וריקון  .1
 ע הצפות. בריכות, יעשה בקצב איטי שיתאים לקוטר צינור הביוב וימנ

 
 חדר משאבות וחומרי חיטוי, חייב להיות מבודד ולעמוד בדרישות בטיחות והיתר רעלים. .2

 
 כריתת עצים: ד.

 
(, חל איסור על עקירה ו/או כריתה של 1987 –ע"פ חוק העזר לאילת )הגנה על הצומח  .1

 עצים, בתחום שיפוט העירייה.
 

צים מתחום המגרש, תוגש  בקשה במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי ע 
מפורטת לצורך כך, אל היחידה לאיכות הסביבה של עריית אילת. ההיתר שינתן, יכלול 
מקום להעתקת העץ ושיטות לעקירה ונטיעה מחודשת, אשר יתבצעו ע"ח החברה 

 המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.
 

 ר.היתר זה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העז 
 

 הגשת תוכניות מפורטות : ה.
 

במידה והיתר הבניה מותנה בהגשת תוכניות מפורטות להן חשיבות בזמן מתן אישורי איכלוס  
 ורישוי עסקים. יש להציג הנושאים הבאים:

 חניונים תת קרקעיים: תכנון איוורור, צנרת תשתיות, ניקוז נגר וחיבורו לביוב העירוני. .1
 
יפול, חיבור חדרי א שפה לקו הביוב, מערכת הביוב  מערכת הביוב: מתקני קדם ט .2

וחיבורה לרשת העירונית. כמו כן יש להציג מערכת ניקוז, מתקני קירור ומערכות ריכוך 
 מים.

 
 מתקנים למניעת פליטת גזים וריחות ממטבחים ומארובות. .3

 
 אמצעי מיגון אקוסטיים )מזגנים, יחידות קירור ומנועי מקררים(. .4

 
 מפורטות: אישורי תוכניות .5

 
 אישור מנהל מחלקת שפ"ע של עיריית אילת. –חדר אשפה  א.
אישור מהנדס מים וביוב עירוני ומנהל מחלקת תברואה של  –מערכת ניקוז וביוב  ב.

 עיריית אילת.
 חודשים מיום מתן היתר הבניה. 3הגשת נושאים אלו )ע"פ דרישה מפורטת  של הח"מ(, תעשה תוך 

 תנועה  דרי הס –נוהל מינהל ההנדסה 
 

לצורך  הסדרי תנועה זמנייםעריכת תכניות תנועה עבור  נוהלשם ה
 .התייעצות עם משטרת ישראל

 22/1/17 תאריך עדכון נוהל
 מינהל הנדסה, מח' תשתיות ופרויקטים עורך

 מינהל הנדסה, מטה מהנדס העיר מאשר
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 1.01 מהדורה
 

 הסדרי תנועה יכללו את הפרטים המפורטים להלן: .1
 

לראות את יהיה שניתן על מנת  או גדול יותר במידה ונדרש, 1:250 תוכניות יהיו בקנ"מה .א
 .ועם כתב ברור וקריא התמרורים, שמותיהם וסוגם

באמצעות תכנית מדידה  התוכניות יוגשו על רקע מצב קיים באופן מדויק ומפורט .ב
 .עדכנית

ם לקנ"מ הנ"ל, ובאם התכניות יוגשו בצבע בגיליון הכולל את כל תחום העבודות בהתא .ג
 אזי עם יותר מגיליון אחד ועם מפתח גליונות. 0Aיוצא מתחום גיליון תחום העבודות 

 משרדים, –פרוט הפונקציות  יש לציין ע"ג התוכניות את מיקום מנהלת האתר כולל .ד
הכניסה והיציאה מהאתר יהיו מתומררים  דרכי הגישה אליו.שטחי אחסנה וכו' ואת 

 .יע על כניסה ויציאה מהאתרשילוט מתר -בהתאם 

 גבולות ביצוע העבודה.את יש לציין  .ה

 .בכל התוכניות יופיע מקרא מפורט המתאים לתוכנית .ו

 מבצע, רח' ומהות העבודה.הקבלן המזמין העבודה, פרטי על גבי התוכנית יש לכתוב את  .ז

 .ין ע"ג התוכניתיש לציין את מרחקי התמרורים מנקודת יחוס שתצו .ח

במידה וקיים תמרור )בשטח( שאינו  .שילוט הקיים לשילוט הזמנייש להבדיל בין ה .ט
 מתאים לשלב הביצוע יש להראות הסרתו או כיסויו עד גמר אותו שלב.

במידה ומתוכננים מספר שלבי עבודה שבכל אחד מהם נדרשים הסדרי תנועה שונים, יש  .י
העבודות לערוך כל שלב בנפרד ולערוך מסמך המסביר את השלביות הכולל את תיאור 

 בכל שלב וביחס אליהן את שלב הסדרי התנועה המתוכנן.

יש לציין באילו אמצעים משתמשים לצורך סגירות/הפרדות בין אתר עבודה לנתיבי  .יא
התנועה הנותרים לנסיעה וחובה שאמצעים אלו יהיו מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית 

 ויותאמו להוראות היצרן.

ות זמניים ממתכת, יש לציין את הרוחב הפעיל עשה שימוש במעקות בטיחיבמידה וי .יב
שלו, לדאוג להפסקות במעקות לצורך מעבר הולכי רגל ולציין בתוכנית כי בכל קצוות 

 המעקה יוצבו פרטי קצה.

מדרכה אלטרנטיבית( להולכי רגל /דרך ין בכל שלב ושלב מעברים בטוחים )יש לצי .יג
 גדרות הגנה/הפרדה מתחום אתר העבודה. ולסמן

התוחמות את אתר העבודה וכן הגדרות התוחמות את מעבר הולכי הרגל יהיו  הגדרות .יד
מ' המותקנת ללא עיגון בקרקע באמצעות  2מסוג גדר רשת מודולרית פריקה בגובה 

 בסיסים. 

במידה והרחובות בהם מתבצעת העבודה משמשים לנתיבי נסיעת אוטובוסים, יש  .טו
 להסדיר מפרצי אוטובוס חלופיים.

הנתיבים הנותרים לתנועה, אורך הצבת ההפרדות בין אתרי עבודה  :ת שליש לציין מידו .טז
לנתיבי הנסיעה, קטעי סגירות, מרחקי סגירות, אורך הצבת הסגירות והאלכסונים ובכל 

 נקודה בה נוצר שינוי רוחב נתיבים, רדיוסים וכד'.

 ואילו סופיים )לבן(. יש לציין בתוכניות אילו סימני צבע הם זמניים )כתום( .יז
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 יש לציין את משך הזמן הנדרש לביצוע הסדרי התנועה בכל שלב. .יח

 

 סדר הפעולות: .2

 הגשה לעירייה של הבקשה באמצעות המסמכים הבאים: .א

 תכניות הסדרי תנועה כאמור לעיל לצורך ביצוע ההתייעצות עם המשטרה. .1

לת"ת( יש למלא לפני  18עם קצין המשטרה )עפ"י תקנה  -פרוטוקול התייעצות  .2
 יות להתייעצות.הגשת התוכנ

 לוח זמנים מבוקש לביצוע העבודות. .3

 .עפ"י דרישת מח' תשתיותתומכים בבקשה מסמכים נוספים  .4

מנהל מחלקת תשתיות או מי מטעמו יבצע את ההתייעצות והתיאום )שני השלבים בו  .ב
בנוכחות הקבלן או נציגו, בעת ביצוע  -מפקד מתנ"א אילת  -זמנית עם קצין משטרה 

 ו תכניות הסדרי תנועה ולוח הזמנים המבוקש לעבודה.ההתייעצות יוצג

יום מביצוע  14אילת יבחן את כל ההשלכות לביצוע העבודה ועד מפקד מתנ"א  .ג
יודגש כי שלב זה  .ההתייעצות יעביר את אישורו, או התייחסותו לצורך ביצוע תיקונים

לל כולל את כל הפעולות הן לשלב ההתייעצות והן לשלב התיאום ובסה"כ את כ
 התיאומים הנדרשים מול משטרת ישראל.

לאחר קבלת חוות הדעת של קצין המשטרה יועברו התכניות לראש העיר לאישור  .ד
 וחתימה.

לאחר חתימת ראש העיר יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר אישור מח'  .ה
 הצגת כל האישורים הנדרשים, ערבות וכו'. –התשתיות כי נתקיימו כל התנאים 

 

 ות לקיום הסדרי התנועה בכל אחד משלבי העבודה, בין אם בימי עבודה ובין אם האחרי
 בימי מנוחה, הינה של הקבלן המבצע בלבד.

 
 .אין לחרוג מלוח הזמנים הקבוע בהיתר העבודות 

 
 .חריגה מהסדרי התנועה המאושרים ו/או מלוח הזמנים עלולה לגרור קנסות 

 
 


